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MÖSSA OCH LOOP I TONE

Best. nr: 23052-300 Garn: Tone från Falkgarn Färg: 351 Röd
Storlek: 4-6 (8-10) 12 år (Dam)
Garnåtgång MÖSSA: 1 (1) 1 (1) n (fg 201 vinröd)
Garnåtgång LOOP: 2 (2) 2 (2) n (fg 201 vinröd)
Rundsticka: 6 mm, 40 cm (mössa), 60 cm (loop)
Strumpstickor: 6 mm (mössa)

Virknål: 4,5 mm (avslutningskant loop)
Huvudets omkrets: Personl. mått 51-52 (52,553) 54 (55-56) cm
Bredd x längd: 12,5 x 90 (16 x 100) 21 x 110 (25
x115) cm

Masktäthet: 16 m slätstickning med st 6 = 10 cm.
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.

avmaskningsvarvet, tag ner i varje fm, sluta med
1 sm i första fm. Tag av garnet och fäst trådarna.
Gör likadant på uppläggningsvarvet.
Design: Katarina Segerbrand

VIRKFÖRKLARINGAR

Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag
garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet
genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m,
drag garnet genom m och direkt genom m på
nålen.
Spetsmönster, stickas runt, upprepa X X
Varv 1: X 2 rm, 2 m tillsammans avigt, 1 omslag X
Varv 2: X 2 rm, 2 am X
Varv 3: X 2 m tillsammans rät, 1 omslag, 2 am X
Varv 4: X 2 rm, 2 am X
Upprepa varv 1 – 4.
TIPS! Läs igenom hela beskrivningen innan du
påbörjar ditt arbete så att du inte missar något
moment

MÖSSA

Lägg med rundsticka 6, 40 cm upp 76 (80) 84
(88) m och sticka runt i resårstickning 2 rm, 2 am
i 5 (6) 7 (8) cm. Nu stickas spetsmönster enligt
förklaring. När arbetet mäter 18 (20) 22 (24) cm
övergå till slätstickning = alla v räta och minska för
kullen: X 2 m tillsammans, 6 rm X Upprepa X X v
ut. Upprepa intvarvet med 1 varvs mellanrum till
det återstår 0 m mellan int. Avsluta med att sticka
ihop m 2 och 2. Tag av garnet. Trä tråden igenom
de återstående m och fäst. Gör en boll och fäst i
Toppen på mössan.

LOOP

Lägg med rundsticka 6 upp 144 (160) 176 (184)
m (gör en markering var varvet börjar) och sticka
2 v slätstickning = alla v räta. Nu stickas runt i
spetsmönster enligt förklaring. När arbetet mäter
ca 14 (16) 20 (26) cm, sista v = v 4. Avsluta med 2
v slätstickning. Maska av med rm ej för fast. Tag
ej av garnet utan virka med virknål 4,5 1 v fm runt
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