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Mössa, pulsvärmare med tumgrepp och fotledsvärmare
Storlek: S/M-(M/L)
Garnåtgång: Mössa 1 nyst och puls + fotledsvärmare 1 nyst á 100 gram
Rundsticka: 4 och 5 mm- 40 cm längd.
Strumpsticka nr 4 , 4½ mm och ev. 5 mm (till mössan, när rundst. känns för lång)
Masktäthet: 17 m slätstickning = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för
många maskor, byt till grövre stickor.
Mössa:
Lägg med rundst nr 4 upp 80-(86) m. Sticka runt i resår 1 rm 1 am i 2½ cm. Byt till st nr 5 och slätstickning, öka på 1:a varvet 14 m jämnt fördelat. När arbetet mäter 23-(25) cm stickas maskorna
ihop 2 och 2 hela varvet ut, byt ev. till strumpsticka nr 5 om rundst. känns för lång. Sticka 1 varv.
På nästa varv stickas maskorna ihop 2 och 2 igen. Tag av garnet och trä med hjälp av en stoppnål
garnet genom alla maskorna på stickan. Tag ur stickan och drag till ordentligt och fäst på avigan.
Fäst lösa trådar på avigan.
Pulsvärmare En storlek
Lägg upp 32 m på strumpst nr 4 och sticka runt i resår 2 rm 2 am i 2 cm. Byt till strumpst nr 4½
och slätstickning. Sticka rakt upp tills arb. mäter 15 cm. Sticka för tumgreppet resår 1 rm 1 am i
3 varv över de första 6 m på sticka nr 1. På nästa varv maskas de 6 m av för tummen. På nästa
varv läggs 6 nya maskor upp i de avmaskade maskorna ställe. Byt till st nr 4 och sticka resår 2 rm
2 am i 2 cm. Maska av i resår. Fäst lösa trådar.
Fotledsvärmare En storlek:
Lägg på strumpsticka nr 4½ upp 52 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 27 cm (eller till önskad längd).
Maska av i resår. Fäst lösa trådar.

