Leonore, Mössa och Vantar med struktur
Mönsterskapare: Katrina Eriksson Lidén
Instagram: Designkatrina
Hemsida: http://www.designkatrina.se
Mössan har en extra lång mudd som kan vikas upp för extra värme och en garnboll i toppen.
Vantarna kan varieras i längd efter handen. Strukturen i mössan och vantarna stickas med hjälp
av lyfta maskor.
Garn: Leonore, Falkgarn.
Stickfasthet: 18 m och 24 v = 10 cm i slätstickning och stickor 4,5 mm.
18 m och 35 v i strukturstickning (se nedan) och stickor 4,5 mm. En repetition av mönstret är ca 4
cm hög.
Storlek: S/M (M/L)
Tillbehör: Rundstickor och/eller strumpstickor 4 och 4,5 mm, garnbollsmall, en garnstump i
avvikande färg.

Mössa:
Garnåtgång: 1 (1) nystan / 90 (100) gr.
Mått: 43 (46) cm omkrets.
Vantar:
Garnåtgång: 1 (1) nystan / 65 (80) gr.
Mått: 18 (20) cm omkrets.
Struktur med lyfta maskor
Varv 1: *3 rm, omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet* v ut.
Varv 2: st räta m v ut och släpp alla omslag.
Upprepa v 1 och 2 totalt 3 ggr = 3 öglor.
Varv 7: *4 rm, st de 3 öglorna tillsammans med nästa m, 1 rm* v ut.
Varv 8: *omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet, 3 rm* v ut.
Varv 9: st räta m v ut och släpp alla omslag.
Upprepa v 8 och 9 totalt 3 ggr = 3 öglor.
Varv 14: *1 rm, st de 3 öglorna tillsammans med nästa m, 4 rm* varvet ut.
Dessa 14 v upprepas.
Mössa
Lägg löst upp 76 (84) m med stickor 4 mm. Arbetet stickas runt. Sticka mudd *2 rm, 2 am* v ut i
10 cm. Byt till stickor 4,5 mm, sticka 1 v rät och öka samtidigt 2 (0) m jämnt fördelat över v = 78
(84) m. Ökningstips: ta upp tråden mellan maskorna och sticka den vriden.
Sticka strukturmönster med lyfta maskor (14 v repetition) 3 (4) ggr tills arbetet mäter ca 22 (26)
cm på höjden.
Minska såhär:
Varv 1,2, 4 och 6 som strukturmönstret.
Varv 3: *2 rm tills, 1 rm, omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet* v ut = 65 (70) m.
Varv 5: *2 rm tills, omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet* v ut = 52 (56) m.
Varv 7: *2 rm, st de 3 öglorna tillsammans med nästa m, 1 rm* v ut.
Varv 8: Härifrån slätstickas arbetet. *2 rm tills, 2 rm* v ut = 39 (42) m.
Varv 9: räta m v ut.
Varv 10: räta m v ut.
Varv 11: *2 rm, 2 rm tills* v ut (*2 rm, 2 rm tills* fram till de sista två m, 2 rm) = 30 (32) m.
Varv 12: räta m v ut.
Varv 13: *2 rm tills, 1 rm* v ut (*2 rm tills, 1 rm* fram till de sista två m, 2 rm tills) = 20 (21) m.
Varv 14: räta m v ut.
Varv 15: *2 rm tills* v ut (1 rm, *2 rm tills* v ut) = 10 (11) m.
Arbetet mäter nu ca 27 (30) cm. Dra igenom tråden och fäst trådarna.
Garnboll
Klipp en rund mall av papp eller använd en plastmall och gör en garnboll. Fäst i toppen av
mössan. Tips: knyt den med en dubbel knuten rosett på insidan, så att garnbollen kan tas bort vid
tvätt.

Vantar
Lägg upp 28 (36) m med stickor 4 mm. Arbetet stickas runt. Sticka mudd *2 rm, 2 am* v ut i 9
cm. Byt till stickor 4,5 mm, sticka 1 v rät och öka samtidigt 2 (0) m jämnt fördelat över v = 30
(36) m. Ökningstips: ta upp tråden mellan maskorna och sticka den vriden.
Sticka strukturmönster med lyfta maskor över (14 v repetition) 1,5 (2) ggr tills arbetet mäter ca
16 (17) cm på höjden. På nästa varv stickas tummens placering såhär: sticka varv 8 (1) av
strukturmönstret och 10 (12) m för vänster tumme/ 1 m för höger tumme, sticka nästa 4 (5) m på
en garnstump i avvikande färg, vänd och sticka tillbaka maskorna till vänster sticka. Fortsätt
sticka varv 8 (1) över tummens maskor och varvet ut (vissa av tummens maskor lyfts enligt
strukturen). Fortsätt med strukturmönstret 3 (3,5) ggr från tummen eller ca 3,5 cm från handens
topp med sista varvet på varv 7 eller 14.
Nu minskas maskor enligt nedan, beroende på om sista varvet var 7 eller 14:
Från varv 1
Varv 1,2, 4 och 6 som strukturmönstret.
Varv 3: *2 rm tills, 1rm, omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet* v ut.
Varv 5: *2 rm tills, omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet* v ut.
Varv 7: *2rm, st de 3 öglorna tillsammans med nästa m, 1 rm* v ut.
Varv 8: Härifrån slätstickas arbetet. *2 rm tills, 2 rm* v ut. =15 (18) m.
Varv 9: räta m v ut.
Varv 10: *1 rm, 2 rm tills* v ut (*2 rm tills, 1 rm* v ut) =10 (12) m
Varv 11: *2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills* 2 gånger (*1 rm, 2 rm tills* v ut) = 6 (8) m.
Från varv 8
Varv 1,2, 4 och 6 som strukturmönstret.
Varv 3: * omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet , 2 rm tills, 1 rm* v ut.
Varv 5: *omslag, lyft 3 m avigt med garnet framför arbetet, 2 rm tills * v ut.
Varv 7: *1 rm, st de 3 öglorna tillsammans med nästa m, 2 rm* v ut.
Varv 8: Härifrån slätstickas arbetet. *2 rm, 2 rm tills* v ut. =15 (18) m.
Varv 9: räta m v ut.
Varv 10: *2 rm tills, 1 rm* v ut (*1 rm, 2 rm tills* v ut) =10 (12) m
Varv 11: *2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills* 2 gånger (*1 rm, 2 rm tills* v ut) = 6 (8) m.
Dra igenom tråden. Arbetet mäter nu ca 29 (31) cm. Sticka 1 vänster och 1 höger vante.
Tumme
Lägg upp de 8 (10) m från garnstumpen på stickor, plocka upp 2 m på vardera sida = 12 (14) m.
Tummen slätstickas i 7 (8) cm eller när stickningen täcker tummen. Minska såhär: *2 rm tills* v
ut. Dra igenom tråden och fäst trådarna, sy igen hålen vid sidan om tummen.
Strukturen kommer fram bättre när man tvättar och plantorkar mössa och vantar. Garnbollen
handtvättas.
OBS Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.
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