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Queen
Lagmössa
Design & beskrivning Pia johansson
Storlek: 		
6/8-10/12-Tonår-Vuxen
Garnåtgång: 1-1-1-2 nystan á 50 gram bottenfärg
			
1-1-1-1 nystan á 50 gram mönsterfärg 1 och mönsterfärg 2
Stickor: 		
Rundst. 4 mm. Strumpst nr 4
Masktäthet: 		
ca 22 m = 10 cm.
Kontrollera masktätheten. Om du får för många m, byt till grövre stickor, om du får för få m, byt till tunnare stickor.
			

Mössa

Lägg upp på rundst 80-84-88-92 m med bottenfärg och sticka runt i slätstickning i 5½ cm, vänd och sticka 1 rät varv
från avigan, vänd och sticka 2 räta varv och sen 1 varv med mönsterfärg 2 sen, TEXTEN = LAGNAMNET med mönsterfärg 1 (räkna fram mittm. så att TEXTEN kommer mitt fram) Efter lagnamnet stickas 3 varv med bottenfärg och 1
varv med mönsterfärg 2. OBS! Om du vill sticka rutor på den övre delena av mössan (som mössan “Leksand”) måste
maskorna vara delbart med 4. Sticka sen slätstickning med bottenfärg (eller 4 maskor bottenfärg och 4 maskor mönsterfärg) tills arbetet är 11½-12-12½-13 cm. Dela arbetet med märktråd i avikande färg i 4 lika delar = 20-21-22-23 m
på var del. (När rundstickan blir för lång, byt till strumpsticka). Nu minskas till höger om tråden 2 m tillsammans bakifrån, till vänster om tråden 2 m tillsammans framifrån. Upprepa vart 3:e varv tills det finns 12 m kvar på varje sticka
(del), då minskas på vartannat varv. När det bara är 2 m kvar på varje sticka, fortsätts med slätstickning över dessa 8
m i 17-17-18-19 cm. Maska av och fäst trådarna. Vik de första enf. 5½ cm inåt och sy fast med små osynliga stygn.
Öronlappar: Plocka upp med bottenfärg 16-17-18-18 m från avigsidan. Börja i den 6-7-8-8 m från mitt bak. Sticka 1616-18-18 räta varv och börja nu minska, de 2 första och de 2 sista m stickas ihop rät. Upprepa vartannat varv. När det
är 4 m kvar klipps tråden av och dra tråden genom m. Fäst.
Gör 2 tofsar med garn av alla färger att fästa i öronlapparna och 1 lite större tofs att fästa ytterst på den stickade remsan i toppen.

