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DOCKTRÖJA OCH MÖSSA TILL SKRÅLLAN

Best. nr: 23199-2041 Garn: Tanja 100% Akryl från Falkgarn
Strumpstickor: nr.4
Jumperstickor: nr.4

Garn: 1n Tanja 100 g, färg 805 ljus puderrosa

BESKRIVNING
Lägg upp 80 m på jumperstickor.
Sätt 20 m på varje strumpsticka.
Sticka 5 varv med aviga maskor
Sticka 2 varv med 4 räta maskor och 4 aviga
maskor
Sticka 2 varv med bara räta maskor
Upprepa mönstret tills arbetet mäter 13 cm.
Nu stickas fram och bakstycke för sig.
Byt till jumperstickor, tänk på att då blir det räta
och aviga varv.

BAKSTYCKE
Lägg upp ytterligare 4 maskor på båda sidor till
ärm och fortsätt sticka mönster. På nästa varv
läggs det upp ytterligare 16 maskor till ärm. Totalt
40 maskor på stickan.
Sticka räta maskor på de fyra yttersta maskorna
på varje ärm.
När arbetet mäter 18 cm avmaskas de 14 mittersta
maskorna för halsen.
Avmaska ytterligare 1 maska på varje sida om
halsen.
När arbetet 21 m sätts axelns 32 maskor på
avmaskningsnål.

FRAMSTYCKE

och 1 fast maska i varannan maska. Fäst trådarna
och sy i 3 knappar på axeln.

MÖSSA
Lägg upp 56 maskor på strumpstickor nr.4
Fördela 14 maskor på varje sticka. Sticka 5 varv
med aviga maskor.
Sticka mönster som på tröjan (4 räta maskor,4
aviga maskor i två varv, och två varv med räta
maskor). Sticka tills mössan mäter 13 cm.
Nu stickas alla maskor aviga.
Sticka 1 avig maska, sticka ihop 2 maskor, sticka
tills 3 maskor återstår på stickan sticka i hop 2
maskor, 1 avig maska. Sticka tills det finns 2 m på
varje sticka. Dra en tråd igenom och fäst tråden.

TOFS
Klipp ut 2 runda pappbitar som mäter 5 cm i
diameter. Klipp ett hål i mitten.
Lägg pappbitarna dubbelt och linda garn tätt runt
om.
Klipp upp mellan pappskivorna och knyt ett garn
hårt mellan pappskivorna.
Dra försiktigt av pappskivorna. Sy fast tofsen i
mössan.

Sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 16
cm avmaskas de mittersta 10 maskorna för halsen.
Avmaska ytterligare 2,1 maskor på var sida om
halsen.
Sticka tills arbetet mäter lika långt som
bakstycket.
Maska av 10 maskor på vänster axel på både fram
och bakstycket.
Sätt avmaskningsnålens maskor på stickor
och sticka ihop fram och bakstyckets axel från
framsidan.
Virka ett varv med fastmaskor runt
halsringningen och virka därefter 3 luftmaskor
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