Sofia och Conny

Garnet kommer från

665-9

Garnet kommer från

Sofia alt. Sunny
och Conny 8/4
Katt mössa.

Design & beskrivning: Pia Johansson
Storlek: 6-(12)-18 månader.
Garnåtgång:
Conny 1-(1)-1 nystan vit 301
Conny 1-(1)-1 nystan eller restgarn av
		
vardera svart, gul och rosa.
Rundstickor: 2,0 och 2,5 mm – 40 cm.
Strumpstickor: 2,5 mm
Masktäthet: 24 m = 10 cm
Lägg med rundst nr 2,0 upp 88-(92)-92 m och sticka runt i
resår 2 rm,2 am i 3 cm.
Byt till st nr 2,5. Sticka 3 varv räta och öka på 1:a v 2 m.
Sticka in Katt enl. diagrammet. När arbetet är 15-(16)-17
cm börjar du att minska på följande sätt: OBS när rundstickan blir för lång, byt till strumpstickor.
V1: *2 rm ihop, 1 rm* upprepa varvet ut.
V2-3: alla m stickas räta.
Upprepa dessa 3 varv tills det är 6 m kvar på varvet.
Sticka ihop m 2 och 2 hela varvet. Klipp av garnet och
trä genom de rest. maskorna. Fäst väl på avigan.

Gitarr eller döskalle mössa
Design & beskrivning: Pia Johansson

Storlek: S-(M/L).
Garnåtgång:
Sofia 1-(1) nystan av bottenfärg (vit eller
		
limegrön)
Sofia 1-(1) nystan eller restgarn av svart.
Rundstickor: 3,0 och 3,5 mm – 40 cm.
Strumpstickor: 3,5 mm
Masktäthet: 18 m = 10 cm
Lägg på rundst nr 3,0 upp 76-(80) m och sticka 2 rm 2
am i 3 cm. Byt till st nr 3,5 och öka 1-(4) m. Sticka 2 varv.
Sticka in mönster med svart enl. diagrammet. Sticka rakt
upp tills mössan är 15-(16) cm och minska på följande
sätt: Upprepa * till* v ut. Byt till strumpstickor när rundstickan är för lång. * 2 m ihop 5 m*, 2 räta varv. Upprepa
minskningen på vart 3:e varv med 1 m mindre mellan
minskningarna för vart minskningsvarv. D. V. S. på nästa
minskningsvarv blir det *2 m ihop 4 m*. Minska på detta
sätt tills det inte är någon m kvar mellan minskningarna.
Sticka nu ihop m 2 och 2 varvet ut. Klipp av garnet och
drag genom de rest. maskorna. Drag till och fäst väl på
avigan.
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