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Design och beskrivning Ingrid Åhman
Storlek: 0-3 (6-9) 12-18 månader
Huvudvidd mössa: 38/40 (41/44) 46/50 cm
Breddd x längd Halsduk: 10x90 (12x110) 14x110 cm
Garnåtgång mössa och halsduk:
1 (1) 1 nyst fg 1, blå 1809 eller rosa 1834
1 (1) 2 nyst fg 2, mint 1804 eller rosa 1808
1 (1) 1 nyst fg 3, kornblå 1815 eller vit 1801
Garnåtgång vantar och sockar:
1 nyst av vardera 3 färger i alla storlekar.
Stickor: 2½ och 3. Strumpstickor: 2½
Masktäthet: 30 m och 37 varv mönsterstickning (lätt sträckt) på st nr 3 = 10 x 10 cm.
Kantmaska: Km = 1.a och sista m stickas rät alla varv.
Mönsterstickning:
Varv 1: (avigsidan) räta maskor.
Varv 2: 1km, *1rm i föregående varvs maska, 2am * upprepa * till * och sluta varvet med 1rm i föregående varvs maska, 1km. Upprepa varv
1 och 2. OBS! På mössan börjar alla varv 2 med 1km 1am. Därefter upprepas * till * i mönstret tills 3 maskor återstår och sluta med 1 rm i
föreg. varvs m, 1am 1km.
Randning:
fg1: 5 cm. fg2: 3 cm. fg3: 4 varv.
		
fg1: 10 cm. fg2: 8 cm. fg3: 4 varv. = upprepa dessa varv 1 ggr till på storlek 6/9 och 12/18 mån.
		
fg1: 10 cm = mittparti. Vänd nu och sticka ränderna åt motsatt håll på storlek 6/9 och 12/18 mån.
		
fg2: 8 cm = mittparti på storlek 0-3 mån. Vänd nu och sticka ränderna åt motsatt håll.
Halsduk: Lägg på st nr 3 och fg 1 upp 31 (37) 43 m. Sticka mönsterstickning och randning enl. ovan. Maska av.
Montering: fäst alla trådar. Lägg halsduken mellan fuktiga dukar och låt torka.
Mössa: Öronlappar: Lägg på st 2½ och fg 3 upp 4 m. Sticka 1v räta = avigsidan. Sticka resårstickning 1rm 2am. Öka 1 m i var sida innanför km på vartannat varv från rätan tills det finns 24(26)30 m. Sticka tills arb mäter 8(8)9 cm. Maska av alla m. Sticka en likadan öronlapp
till. Mössa: Lägg på st 2½ och fg 3 upp 96(114)120 m. Sticka 1 v räta, och 4 v resår = 1km, 1m *1rm 2am* upprepa * till * och sluta med
1rm, 1am 1km. Nästa varv rm på rm och am på am innanför km. Byt till fg1 och fortsätt med resårst. tills arb mäter 5(6)6 cm. Byt till st 3 och
fg 2. Sticka 1varv räta från rätsidan (detta är nu avigsidan) Fortsätt med mönsterstickning och börja på varv 2. Upprepa varv 1 och 2 tills
arbetet mäter, från resåren 13(15)17 cm. Gör nu hoptagning för kullen från rätsidan: 1km 1am 1rm i föregående varvs m, *2am tills, 1rm i
föreg. varvs m. Upprepa * till *, sluta med 1am 1km. Sticka 1v räta m. Nästa varv stickas m tillsammans 2 och 2. sticka 1varv med rm. Tag
av garnet och träd tråden genom de rest m. Drag till och fäst väl.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop mössan bak. Fäst alla trådar. Tänk på att resårkanten sys ihop från
”rätt avigsida” då den viks upp mot mössans rätsida. Sy fast öronlapparna ca 2 cm från nederkanten på insidan av mössan och ca 3 cm
från nacksömmen. Gör 2 snodar i fg 2 35-40 cm långa och fäst i vardera öronlapp. Gör 2 snoddar till ca 20 cm långa. Lägg dom i kors och
sy fast dem på mitten upptill på mössan. Gör 4 st garntofsar i fg3 och fäst 1 tofs i vardera ände på snoddarna.
Vantar med tumme: Lägg på strumpst 2½ och fg3 upp 36(40)44 m och sticka resår 1rm 1am. Sticka randning: fg3 i 4 varv *fg 2 i 6 varv,
fg 3 i 2 varv * upprepa * till * 2(3)3 ggr. Byt till fg 1 och fortsätt med resår tills arb är 8(9½)11 cm. Markera nu för tumme: Sticka med 1 tråd
i avvikande färg de första 5(6)7 m för höger vante (sticka 1) och de sista 5(6)7 m (sticka 4) för vänster vante. Sätt tillbaka m på stickan och
sticka m en gång till med fg 1. Sticka tills arbetet mäter 11(13)15 cm. Byt till fg 3 och slätstickning, sticka 1 varv. Minska för fingrarna i slutet
på varje sticka tills det finns 8 m kvar = sticka tills 3 m återstår sticka 2 rm tills 1rm. Tag av garnet och trä tråden genom de återstående
maskorna. Fäst tråden väl. Tumme: Tag m från tråden och sätt dom på en sticka. Plocka med fg 3 upp lika många m på motsatt sida + 1
m på var sida om tumgreppet = 12(14)16 m. Fördela m på 4 stickor och sticka resår 1rm 1am i 2½(3)4 cm. Sticka tills. m 2 och 2 varvet ut.
Tag av garnet och träd genom maskorna, drag till och fäst väl.
Vantar utan tumme: Sticka lika som ovan men hoppa över momentet för tumme och maska av för fingrarna vid samma längd och på
samma sätt som till tumvanten.
Sockar: Lägg på strumpst 2½ och fg 3 upp 42(44)46 m. Fördela m på 4 stickor med 10(11)11 m på st nr 1 och 3. 11(11)12 m på st nr 2
och 4. Sticka resårstickning 1rm 1am och sticka samma randning som på vantarna men upprepa * till * 3(4)5 ggr. Minska på storlek 3 och
12/18 mån 1 m i början på st nr 2 och 1 m i slutet på st 4. Sticka hälen över st nr 1 och 4 i slätstickning fram och tillbaka med fg 3 eller fg
2 (=20(22)22 m) tills hälen mäter 2½(3)3½ cm. Minska för hälkilen: sticka 12(14)14 m, 2 rm tills, 1rm vänd, lyft 1:a m, 5(7)7 am 2 am tills,
1am. Vänd, lyft 1m 6(8)8 am 2 am tills, vänd. Fortsätt att minska så här tills alla m är stickade = 12(14)14 m kvar OBS: det blir 1 m mer mellan m för vart minskningsvarv och vändning. Tag av garnet. Byt till fg 1, sticka 1 varv från rätan och dela upp m på 2 stickor med 6(7)7 m
på var sticka. Plocka utmed hälens ena sida upp 8(9)10 m = 14(16)17 m på st nr 1, sticka m på st nr 2 och 3 i resår. Plocka utmed hälens
andra sida upp 8(9)10 m, sticka hälens 6(7)7 m = 14(16)17 m på st nr 4. Sticka nu runt i slätstickning på st nr 1 och 4 och resårst på st nr
2 och 3. Sticka 1 varv, minska sen för vristen vartannat varv, i slutet på st nr 1 = sticka tills 3 m återstår, 2 rm tillsammans 1rm. och i början
av sticka 4 = 1 rm 2 rm tillsammans, sticka rest m på stickan. Upprepa denna minskning tills det är lika många maskor på alla 4 stickorna.
Sticka rakt tills foten, från hälen räknat, mäter 7(8)9 cm. Byt till fg3 eller fg2, sticka slätstickning och minska för tån på vartannat varv i slutet
på varje sticka = sticka tills 3 m återstår, 2rm tills 1rm. Upprepa minskningarna tills det är 3(5)5 m kvar på var sticka. Sticka 1 varv, på nästa
varv stickas tillsammans m 2 och 2. Tag av garnet och träd tråden genom återstående m. Drag till och fäst tråden väl.
Montering:
Vante: Fäst alla trådar. Gör en snodd ca 75(80)85 cm lång av garnet och fäst en ände i varje vantes resår.
Sockar: Fäst alla trådar

