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FUSKOLLE OCH MÖSSA TILL BARN

Best. nr: 23199-2036 Garn: Tanja 100% Akryl från Falkgarn Färg: 028 Sand, 023 Ecru
Garnalternativ: Skotte, Tanja metallic
Garnåtgång: 2 nystan av varje färg, 028 Sand
och 023 Ecru
Storlek: 1-4 år
Stickor: nr 4,5 till mössan och 3,5 till polon

Masktäthet: 20 m och 27 varv slätstickning
med stickor 4,5 = 10 cm
Byt till grövre stickor om du stickar fastare
eller tunnare om du stickar lösare.

BESKRIVNING
MÖSSA
Lägg upp 74 m på stickor 4,5 och sticka resår 1 am,
2 rm i 9 cm. 1:a varvet = rätsidan. Sticka
slätstickning och öka på första v 6 m jämt fördelat
över v. Fortsätt med slätstickning tills mössan mäter
21 cm. Nu minskas på följande sätt * 3 rm, 2 m
tillsm * upprepa *-* varvet ut. Sticka 3 v på nästa v
minskas på följande sätt *1rm, 2 m tillsam* upprepa
*-* varvet ut. Sticka 3 v. På nästa v stickas 2 och 2
m tillsammans varvet ut. Sticka 1 v Tag av garnet
och träd tråden genom maskorna och fäst väl. Sy
ihop mössan, fäst alla trådar väl. Gör 2 tofsar, en i
varje färg ca 7 cm långa. Vira 2 snoddar i önskad
längd med tråd i varje färg i båda snoddarna, fäst
snoddarna i mössan och tofsarna i andra änden.
Knyt en rosett högst upp vid mössan (till pojkar
kan man göra kortare snodd och ej knyta rosett
eller bara 1 snodd med tofs)

POLO
Framstycke: lägg upp 49 m med stickor 3,5 sticka
resår 1 rm, 1 am. OBS! Lyft alltid första m avigt,
sticka sista m rätt. Sticka resår tills arbetet mäter
14 cm, avmaska för halsen de mittersta 13 m, sticka
var sida för sig. Maska av 1 m vid halsen varje v 4
ggr. När arbetet mäter 20 cm avmaskas för axeln 4,
5, 5 m. Andra sidan stickas lika men spegelvänt.
Bakstycke: Lägg upp och sticka lika som
framstycket tills arbetet mäter 11 cm då avmaskas
för axeln som på framstycket samtidigt med första
axelavmaskningen avmaskas för nacken de
mittersta 17 m och 1 m vid nacken varje v 2 ggr.
Montering: Sy ihop höger axel. Plocka upp med
stickor 3,5 ca 86 m runt halsen. Sticka 1 rm, 1 am
tills arbetet mäter 14 cm maska av. Sy ihop vänster
axel och polokragen (eller sätt i blixtlås om så
önskas)
Design: Ulla Latva

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

