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Mössa, halsduk och benvärmare.
Design & beskrivning Ingrid Åhman

Mössa
Storlek:
2/4-(6/8)-10/12 år
Huvudvidd:
49/50-(51/52)-53/54 cm
Garnåtgång: 1-(1)-1 nyst 311 lila
		
1-(1)-1 nyst 353 hallonröd
		
1-(1)-1 nyst 345 rosa
Rundstickor: 3½ och 4 mm 40 cm längd. Strumpstickor: 4 mm
Masktäthet: 22 m mosstickning på st nr 4 = 10 cm
Mosstickning: Varv 1: *1 rm 1 am* Varv 2: *1 am över rm, 1 rm över am* Upprepa * - *
Lägg på st 3½ och lila garn upp 92-(96)-104 m. Sticka *1 varv aviga m - 1 varv räta m* Upprepa *-* 7 ggr. Byt till st nr
4 och mosstickning resten av arbetet. När arb. mäter 6-(7)-8 cm byt till hallonrött garn och sticka tills arb. mäter 11(12)-13 cm. Byt till rosa garn och sticka klart arbetet med denna färg. Då arb. mäter 13-(14)-15 cm minskas för kullen.
Sticka *5-(6)-6 m, 2 m tillsammans* upprepa *-* v ut. Upprepa denna intagning vartannat varv tills det finns 3 m kvar
mellan varje intagning. Det blir alltså 1 mindre mellan intagningarna för vart intagningsvarv. * sticka nu ihop m 2 och 2
varvet runt, 1 varv räta* Upprepa *-* 1 gång till. Tag av garnet och träd tråden genom återstående maskor. Fäst väl på
avigan.
Rosett: Lägg upp 14 m på st nr 3½ och med hallonrött garn. Sticka 8 varv rätstickning. Maska av. Drag ihop rosetten
på mitten och sy fast den på mössan. Sy dit en pärla eller sätt en knapp som dekoration. Sticka 1 rosett till i rosa och
fäst på samma sätt på mössan.
Halsduk
Längd: 135 –(145)-170 cm
Bredd: 16-(18)-18 cm
Garnåtgång: 1-(1)-1 nyst lila, 1-(1)-2 nyst hallonröd, 1-(1)-2 nyst rosa.
Stickor: 4½ mm.
Lägg på st nr 4½ med lila garn upp 30-(35) 35 m. Lyft sista m avigt och sticka 1:a m rät alla varv. Sticka 5 varv rätstickning. Sticka sen mosstickning, utom på dom 5 yttersta m i var sida som hela arbetet stickas räta alla varv. När
arbetet mäter 10-(15)-15 cm, börja sticka randning * hallonröd 5 cm – rosa 5 cm – lila 2 cm *. Upprepa *-* ytterligare
7-(7)-9 ggr. Sluta med hallonröd 5 cm – rosa 5 cm – lila 13 cm. Sen stickas med lila i 5 varv rätstickning. Maska av.
Fäst alla trådar.
Benvärmare
Storlek: 2/4-(6/8)-10/12 år
Garnåtgång: 1 nyst á 50 gram / färg (lila/hallonröd/rosa).
Stickor: 3½ och 4 mm.
Lägg på st nr 3 och lila garn upp 50-(56)-60 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 4 cm. Byt till st nr 4 och randmönster: *hallonröd 4 räta varv – lila 2 varv slätstickning – rosa 4 räta varv *. Upprepa *-* tills arbetet mäter ca 21-(28)-35 cm. Sluta
med 1 rand i hallonrött. Byt till st nr 3½ Och lila garn. Sticka resår 1 rm 1 am i 4 cm. maska av i resår. Fäst alla trådar.
Sy sidsömmen.

