1

Vinterfröjd - halstub och mössa.
Granen står upplyst i mörkrets blå sken och snöflingorna faller till ett täcke på marken. Vi
flätar julhjärtan, sätter upp volangerna och tar fram duken med de vackra ornamneten.
Vinterns högtid är inspirationen till den här halstuben med tillhörande mössa.

Storlek: One Size Vuxen
Garn och åtgång: Sport, Falkgarn.
Halstub
1017 Ljusgrå – 50 gr
1015 Ecru – 60 gr
351 Röd – 35 gr
1018 Mörkblå – 20 gr
Mössa
Totalt ca 85 – 90 gr

Stickfasthet: 20 m * 22 – 23 v =
10 cm i tvåfärgsstickning, på 4,5
mm stickor.
Mått: Halstub – omkrets 60 cm *
höjd 34 cm. Mössa – omkrets 45 cm
* höjd 24 cm.
Tillbehör: Rundsticka 40–50 cm
lång: 4 mm och 4,5 mm, stoppnål,
sax.
Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du fast, byt till grövre stickor, stickar du löst, byt till finare stickor.
Tips
Vid flerfärgsstickning blir den tråd närmast
arbetet (det till vänster) dominant, så se
till att hålla mönsterfärgen till vänster och
bakgrundsfärgen till höger.
Sätt markör i början av varvet och gärna
markörer i annan färg mellan repetitioner
av diagrammet för att hålla reda på var
man är i mönstret.
Tråden som inte används löper på
baksidan av stickningen. Ibland kan tråden

behöva löpa mer än 5–6 m och då
rekommenderar vi att man vrider båda
garnen runt varandra ett varv på baksidan
så ’fäster’ man den tråden som löper på
baksidan. Detta för att man bl.a. inte ska
fastna i tråden vid användning av plagget.
Klipp av tråden efter varje motivfärg. Det
är bara den vita färgen som används i hela
diagrammet, som inte klipps förrän i
slutet.
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Förkortningar
* * - de m inom ** upprepas
am – avig maska
av – avigt varv
rm – rät maska
rv – rät varv
arb – arbetet
m – maskor
st – sticka
t.h. – till höger
v – varv

Mönster: Halstub
Lägg upp 120 m med 4 mm stickor och
ljusgrå, slut till en ring. Hela arb. stickas
runt. Sticka mudd: *2 rm, 2 am* i 8 v.
Nästa v: aviga m.
Byt till vitt garn och stickor 4,5 mm, sticka
enligt diagrammet t.h. som upprepas 12
ggr/ v.
Efter diagrammet: byt till stickor 4 mm
och grå, st 1 r varv, 1 a varv. Sticka mudd:
*2 rm, 2 am* i 8 v. Maska av. Fäst trådar.
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Mönster: Mössa
Kombinera själv ihop mössan med att välja
ett eller flera motiv från halstuben. Mudd +
48–50 v motiv = ca 24 cm hög. Tänk på att
minska ca de sista tre varven av dessa, efter
motiven i en färg.
Tips: Ornamentet kan upprepas v. 48–57,
avsluta sista v i motivet med v 58.
Snöflingorna kan upprepas v. 17–25, och
vartannat motiv på höjden börjar v på m. 5.

Lägg upp 88 m med 4 mm stickor, slut till en
ring. Hela arb. stickas runt. Sticka mudd: *2 rm, 2
am* i 8 v. Nästa v: aviga m. Nästa v: Öka 2 m
jämnt fördelat = 90 m, följ samtidigt valt motiv.
Diagrammet upprepas 9 ggr/ v.
Minskning för mössa
De sista 3 v av mössan, eller där det passar i
slutet av mössan, minskas i en färg såhär:
V. 1: *1 rm, 2 rm tills* v ut = 60 m.

V 2: *2 rm tills* v ut = 30 m.
V 3: *2 rm tills* v ut = 15 m.
Dra genom tråden. Fäst trådar.

Blocka gärna halstuben och/eller mössan. Om man tvättar och plantorkar (alternativt torka
mössan på en ballong i 45 cm omkrets) så lägger sig maskorna tillrätta och man
flerfärgsstickningen ser finare ut.
Ull behöver inte tvättas ofta, det kan räcka med att vädra det!
Tagga mig gärna med @designkatrina och #designkatrina när du delar ditt plagg.
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