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BABYHJÄLM I EMMA SOFT

Best. nr: 23190-2029 Garn: Emma Soft 100% Bomull från Falkgarn
Storlek: 0-3 (3-6) 6-9 (9-12) (12-18) månader
Masktäthet: 30 m och 36 v

Garnåtgång: 1 nystan
Stickor: 3 mm

BESKRIVNING
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du
för fast byt till grövre stickor. Stickar du för löst
byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten
får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan
ändras.

STICKFÖRKLARINGAR
ÖKA 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den
sticka den rät. 3 m tillsammans = lyft 1 m rätt, 2 m
tillsammans
framifrån och drag den lyfta m över 2 m
tillsammans.

BESKRIVNING
Lägg upp på st nr 3 103 (109) 115 (121) 127 m.
Sticka mosst (1:a v = avigs) i 7 v. Sticka därefter
randning hela tiden och öka och minska m från
räts: Sticka 1 m, öka 1 m, 16 (17) 18 (19) 20 m, 3
m tillsammans, 17 (18) 19 (20) 21 m, öka 1 m, 1 m,
öka 1 m, 12 (13)14 (15) 16 m, 3 m tillsammans, 12
(13) 14 (15) 16 m, öka 1 m, 1 m, öka 1 m, 17 (18)
19 (20) 21 m, 3 m tillsammans, 16 (17) 18 (19) 20
m, öka 1 m och 1 m. Minska och öka på detta sätt
vartannat v ytterligare 10 (11) 12 (13) 14 ggr. Sticka
därefter från räts: Sticka 17 (18) 19 (20) 21 m, 3 m
tillsammans, 30 (32) 34 (36) 38 m, 3 tillsammans,
30 (32) 34 (36) 38 m, 3 m tillsammans och 17 (18)
19 (20) 21 m. Minska på detta sätt vartannat v tills
25 m återstår och det blir för var gång 1 m mindre
innan första och efter sista minskningen och 2
mindre mellan
minskningarna. Sticka 1 avigt v. Sticka m
tillsammans 2 och 2 v ut. Tag av garnet och träd
det genom de återstående m och fäst väl. Sy ihop
hjälmen. Gör 2 snoddar till knytband.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se

