MÖSSA I MOSSTICKNING
Storlek: S, M, L
Garn: Sport 100 g från Falkgarn 70 % ull 30 % polyamid
Garnåtgång: Ca 80 g (fg 020 gråmelerad)
Rundstickor: nr 4
Strumpstickor: nr 4

Beskrivning:
Lägg upp 80 (90) 100 m
Mosstickning:
Varv 1: *1 rät maska, 1 avig maska, upprepa från * varvet ut.
Varv 2: *1 avig maska, 1 rät maska, upprepa från * varvet ut.
Man stickar alltså räta maskor på aviga maskor, och aviga maskor på räta maskor
Lägg upp det antal maskor du vill ha till din mössa och sticka mosstickning i ca 12cm.
Då är det dags att börja med indraget.
Indrag för mössavslut:
3 aviga ihop, 1 rät, 3 aviga ihop, 1 rät, varvet ut. Sticka över på strumpstickor
( 2 aviga 1 rät blir 1 avig maska, du stickar alltså ihop 3 maskor till 1)
Sticka 4 varv
Gör om samma procedur med 3 aviga ihop, 1 rät, 3 aviga ihop 1 rät, och fortsätt varvet ut.
Sticka 4 varv
Gör om samma procedur med 3 aviga ihop, 1 rät, 3 aviga ihop 1 rät, och fortsätt varvet ut.
Nu bör du ha 10,12,14 maskor kvar, och då drar du garnet igenom alla maskor och fäster ihop så
mössan får en liten rynkig stängd topp.
Gör en tofs:
Klipp 2 rundlar av papp i lagom storlek (beroende på hur stor tofs du vill ha på mössan) klipp ett
hål i rundlarna som du kan trä garnet igenom.
Trä runt garnet så att det lilla hålet är så gott som fyllt och du inte får plats med mera.
Klipp av garnet mellan de 2 pappskivorna (i ytterkant) och knyt garn runt och dra till ordentligt.
Gör garnet som du knyter med längre, så du kan sy fast tofsen på mösstoppen.
Glöm inte att följa oss på instagram och facebook du hittar oss under namnet Falkgarn
OBS Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.
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