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MÖSSA & HALSDUK

Best. nr: 23125-3009 Garn: Sport 70 % ull 30 % polyamid från Falkgarn
Mössa
Storlek: S/M (M/L)
Garnåtgång: 1 (1) nystan
Stickor: nr 5
Masktäthet: 18 m x 23 v mosstickning = 10x10

Halsduk
Storlek: One Size, ca 24 x 150cm
Garnåtgång: 2 nystan
Rundsticka: nr 5
Masktäthet: 18 m x 23 v rätstickning 10 x 10

BESKRIVNING
OBS! Byt till grövre eller tunnare stickor om det
behövs för att hålla masktätheten.
Rätstickning: (fram och tillbaka på st): Maskorna
stickas räta på alla varv.

DUBBELMOSSTICKNING
Varv 1: (rätsidan) * 1 rm, 1 am *, upprepa *-*
Varv 2: rm över rm och am över am
Varv 3: am över rm och rm över am
Varv 4: som v 2 - Upprepa v 1 till 4

MÖSSA
Lägg upp 80 (88) m med Sport på st nr 4,5.
Sticka 1 v rätstickning sedan stickas
dubbelmosstickning enligt ovan över alla m. När
arbetet mäter 20 (21) cm (anpassa så att sista
varvet är från rätsidan) byt till rätstickning och
sticka till färdiga mått samtidigt som det minskas
på vart 4:e v enligt följande:
Varv 4: minska 16-(18) m jämnt fördelat (=ca var
5:e m) = 64 (70)
Varv 8: minska 13-14 m (= ca var 5:e m) = 51 (56)
m
Varv 12: minska 10-11 m (= ca var 5:e m) = 32
(36) m
Varv 20: sticka alla m 2 och 2 tills = 16-18
Varv 24: sticka alla m 2 och 2 tills = 8-9 m

Minskning: Minska innanför 1 rätst kantm
genom att sticka 2 m räta tills.

STICKBESKRIVNING
Halsduken stickas fram och tillbaka på
rundsticka. Lägg upp 3 m på rundst nr 5. Sticka
rätstickning (1:a v = rätsidan). Sedan ökas det 1 m
i början på varje v enl. ovan.
Upprepa ökningen tills det är 49 m på st. Arbetet
mäter ca 23 cm mätt längs sidan där det ökas.
Fortsätt med rätst som förut, samtidigt som det
minskas 1 m i början på varje v från rätsidan enl.
ovan och ökningen fortsätter som förut i början
på varje v från avigsidan. Fortsätt att öka och
minska på varje sida av arbetet till färdigt mått
(maskantalet kommer därmed att hållas konstant).
När arbetet mäter 150 cm - mätt rätt upp längs
sidan av halsduken (inte i stickriktningen)
minskas det 1 m i början på varje v genom att
sticka 2 m räta tills. Sticka tills det återstår 3 m,
maska av och fäst lösa trådar.

Klipp av tråden och drag den genom resterande
m. Sy ihop mössan mitt bak, kant i kant.
Fäst tråden.

HALSDUK
Ökning: Öka 1 m genom att göra 1 omslag efter
1:a kantm, på nästa v stickas omslaget vridet rätt
(dvs i bakre maskbågen i stället för i främre)
för att slippa hål.
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