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Mössa i rätstickning
Storlek: S (M) L
Garnåtgång: ca 100 gram
Stickor: Rundsticka 40 cm, 3,5 och 5,0
Strumpsticka 5,0
Design och beskrivning: Veronica Fransson 0382-12559
Lägg upp 76 (80) 84 m på rundsticka 3,5 (lägg gärna upp på dubbla stickor), placera en markeringsring vid början av
varvet och sticka runt. Första v stickas rät, sedan resår 2rm, 2am i 6 cm. Byt till rundsticka 5,0 och sticka 1 varv rät och 1
varv avigt. Nästa v ökas 9 (10) 9 m jämnt fördelat = 85 (90) 95 m.
Sticka rätstickning i 15 (15) 16 cm, sista varvet ska vara avigt.
Minska nästa varv: sticka 3 rm, 2 rm tills.
Sticka 5 varv.
Minska nästa varv:sticka 2 rm, 2 rm tills.
Sticka 3 varv.
Minska nästa varv: sticka 1 rm, 2 rm tills.
Sticka 3 varv
Minska nästa varv: 2 rm tills
Sticka 1 varv avigt
Minska nästa varv: 2 rm tills
Klipp av tråden och träd igenom maskorna. Fäst trådarna väl.

Halvvante
Storlek: S/M (M/L)
Garnåtgång: ca 30 gram/vante
Stickor: Strumpstickor 5,0
Design och beskrivning: Veronica Fransson 0382-12559
Lägg upp 24 (26) m och fördela dem på 4 strumpstickor. Sticka 15 varv resår 1 rm, 1 am.
Sticka 3 varv slätstickning. Sticka 12 (13) rm och öka 1 m, sticka 1 rm, öka 1m, sticka 11 (12) rm.
Sticka 2 varv utan ökning
Öka 1 m, sticka 3 rm, öka 1m - 5 maskor till tummen
Sticka 2 varv utan ökning.
Fortsätt öka vart 3:e varv till det finns 7 (9) m till tummen
Sticka 3 varv slätstickning. På nästa varv avmaskas det för tumkilen 7 (9) m.
Lägg upp en ny m bakom tumkilen (=24 (26) m på stickorna igen) och sticka sammalagt 5 varv slätstickning.
Sticka 4 varv resår.
Maska av i räta och aviga maskor, inte för hårt. Fäst alla trådar.

