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Benvärmare, mössa, halsduk och vantar.

Storlek: S/M-(L/XL)
Garnåtgång: Benvärmare Mössa 100-(100) gram. Tumvantar 100-(150) gram Halsduk 450 gram
Stickor: 5,5, 8 och 10 mm.
Strumpstickor: 5 och 6 mm
Virknål: 5 mm
Masktäthet: 10 m patentstickning på st nr 10 = 10 cm
Mönsterstickning: *7 cm patent på st nr 10, 1 varv rät, 1 varv avigt på st nr 5,5*
Patentstickning: upprepa * till * varvet ut.
Ojämnt maskantal. Vid patentstickning stickas rätsidan och avigsidan lika. Hela tiden upprepas: omslag, lyft
1 m, sticka ihop omslaget och föregående varvs lyfta m rät.
Varv 2 (avigsidan): *1 omslag lyft 1 m avigt, 1 rm* .
Varv 3 (rätsidan) * sticka ihop omslaget och den lyfta m rät, 1 omslag lyft 1 m avigt*
Benvärmare, sticka 2 st: 35-(39) cm runt vaden.
Lägg med st nr 8 upp 35-(39) m, *sticka patentsticknig i 7 cm på st nr 8, byt till st nr 5,5 och sticka 1 varv rät
och 1 varv avigt* upprepa * till * hela arbetet. När benvärmaren är ca 38 cm, avsluta med patentstickning,
maskas alla m av. Sy ihop benvärmaren mitt bak.
Snoddar: 1 snodd/ benvärmare.
Gör en öglering. Virka lm i ca 70 cm. Trä in snoddarna i benvärmaren, avsluta med sm, gör en knut för att
få tofsarna. 2 tofsar/benvärmare
Halsduk: en storlek.
Lägg med st nr 10 upp 30 m. *sticka patentsticknig i 7 cm på st nr 10, byt till st nr 5,5 och sticka 1 varv rät
och 1 varv avigt* upprepa * till * i 200 cm (eller önskad längd). Avsluta arbetet med patentstickning. Maska
av alla m på en gång.
Mössa: passar omkrets 52/54-(56/58) cm.
Lägg med st nr 5,5 upp 58-(62) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 cm. Byt till st nr 10 och minska maskantalet till 43-(47) m. *sticka patentsticknig i 7 cm på st nr 10, byt till st nr 5,5 och sticka 1 varv rät och 1 varv
avigt* upprepa * till * tills mössan är 24 cm. Nu stickas slätstickning på st nr 5,5. Minska 3-(3) m på varvet.
Sen minskas på vartannat varv 5-(6) m 3 ggr = sticka 3-(4) m sticka ihop 2 m. på nästa minskningsvarv blir
det 1 m mindre mellan minskningarna. Sticka 1 varv, stickas sen ihop m 2 och 2. Tag av garnet och drag
genom de rest. M. drag till och fäst väl. Sy ihop mössan mitt bak.
Tumvantar, sticka 2 st: Strumpstickor 5 och 6 mm.
Lägg upp 32-(36) m på strumpst 5. Fördela m på 4 stickor. Sticka resår 1 rm 1 am i 8 cm. Byt till st 6 och
slätstickning på st nr 1 och 4, resårstickning 1 rm 1 am på st nr 2 och 3. När vanten är 11-(12) cm stickas
för tumme: sticka de första 6 m på st nr 1 med ett annat garn, sätt tillbaka m på sticka 1 och sticka maskorna igen denna gång med det vanliga garnet. Fortsätt att sticka runt tills vanten efter handledsresåren är
13-(15) cm. Nu minskas för fingrarna så här. På stickas 1 och 3: 1 rm 2 m ihop bakifrån. På st nr 2 och 4:
sticka tills 3 m återstår på stickan, sticka ihop 2 m framifrån, 1 rm. Upprepa vartannat varv till det är 5 m
kvar på var sticka. Nu minskas på varje varv tills det är 2 m kvar på varje sticka. Tag av garnet och drag
genom de rest m och fäst väl. Den andra vanten stickas lika men med tummen över de sista 6 m på st nr 4Tumme: tag loss tråden. Plocka upp 6 m på under sidan och 6 m på ovansidan. Sätt m på strumpstickor.
Sticka 5-(6) cm slätstickning. Sticka ihop m 2 och 2. Tag av garnet och drag genom m och fäst väl.

