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Mössa, fuskpolo och benvärmare
Mössa:
Storlek: 1/3(4/6) år
Garn: Lowisa 65% superwash ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram

Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.

Garnåtgång: 100(100) gram
Stickor: nr 8
Masktäthet: 12 m och 16 v på st nr 8 = 10 x 10 cm
Stickas fram och tillbaka.
Mössa: Lägg upp 44(47) m och sticka resår 1rm,1am i 5(6) cm. Sticka rätstickning, när arbetet mäter
9(10) cm minskas 2 m på v. Börja nu med intagningarna enl. följande: 2 m tills, 12 m, 2 m tills, 12 m, 2 m
tills sticka rest m. Upprepa dessa intagningar vartannat varv - nästa gång blir det 11 m istället för 12 och
sen 10 osv. tills det är 6(8) m kvar på stickan. Drag garnet genom m och fäst.
Öronlappar: Plocka upp 9(10) m 5 m från baksömmen räknat och sticka rätstickning i 4(5) cm. Minska nu
1 m i var sida varje varv tills det är 3(4) m kvar, maska av. Gör en likadan öronlapp på den andra sidan.
Fäst alla trådar och sy ihop mössan mitt bak. Gör 2 snoddar till knytband.Tvinna 2 trådar ca 50 cm långa.
Trä genom öronlappen nederst och låt sno ihop. Knyt i ändarna.
Fuskpolo
Storlek: 1/3(4/6)8/10 år
Garnåtgång: 100(100)100 gram
Stickor: 7 och 8 mm
Masktäthet: 12 m och 16 v på st nr 8 = 10 x10 cm
Bakstycke:
Lägg upp 10(12)14 m på st nr 8 och sticka rätstickning. Öka 1 m innanför 1 m i båda sidor vartannat varv
6(7)8 ggr = 22(26)30 m. När arbetet mäter 10(12)14 cm avmaskas de mittersta 10(12)14 m och var sida
stickas färdig för sig. Minska ytterligare 1 m 2 ggr för halsen. När arbetet mäter 12(14)16 cm avmaskas m
för axeln. Sticka den andra sidan lika men spegelvänt.
Framstycke:
Sticka lika bakstycket tills arbetet mäter 8(10)12 cm och maska av de mittersta 8(10)12 m och sticka var
sida för sig. Minska ytterligare 2 m 1 ggr och 1 m 2 ggr för halsen. Maska av för axeln vid samma längd
som på bakstycket.
Krage: Sy ihop höger axel. Plocka med sticka nr 7 upp ca 50(54)58 m för halsen och sticka resår
1rm,1am i 10(12)14 cm, eller önskad längd på kragen. Maska av i resår. Sy ihop kragen och axelsömmen. Tänk på att kragen ska vikas utåt, så sy ihop halva den nedersta delen på insidan och den övre på
utsidan.
Benvärmare:
Storlek: 6/12 mån(2/4)6/8(10/12) år
Längd: 13(15)17(20) cm
Garnåtgång: 50(100)100(100) gram
Strumpstickor: nr 7
Lägg upp 22(24)26(28)m för dela m på 4 stickor. Sticka runt resår 1rm, 1 am i 4½(5)6(6) cm. Sticka nu
rätstickning runt (1v rät,1v avigt) i 4(5)5(8) cm. Byt till resårst. som tidigare i 4½(5)6(6) cm. Maska av i
resår. Fäst trådarna
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