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Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se
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Börja med rött garn och sticka 6 varv. Byt till orange garn och sticka 6 varv. Byt
till gult garn och sticka ytterligare 6 varv.
Byt till rött garn igen, ta ihop 2 m var 14:e m. Sticka ett varv utan hoptaningar.
Ta sedan ihop 2 m var 13:e m. Fortsätt ett varv utan hoptagningar.
Ta sedan ihop 2 m var 12:e m. Och sticka ett varv utan hoptagninar.
Byt till orange garn, ta ihop 2 m var 11:e m och ett varv utan hoptagningar.
Ta nu ihop 2 m var 9:e m, nästa varv tar du ihop 2 m var 8:e m. Varvet därefter
stickar du utan hoptagningar.
Byt till gult garn. Fortsätt hoptagningar tills det återstår 12 m.
Sticka nu antennerna, börja med gult garn och använd 4 m (av de återstående
12 m) till den gula antennen.
Antenn: Sticka 4 räta m. Vänd inte arbetet utan skjut fram maskorna (dra tillbaka
tråden från slutet till början) och fortsätt sticka ytterligare 4 räta m på samma
sticka. På så sätt bildas en rundstickad antenn. Du stickar således på samma
sticka hela tiden. När antennen är 18 cm, tar du av garnet och fäster tråden (de
krymper sedan i tvätten och blir ca 8 cm). Sticka sedan även en orange och en
röd antenn.
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Lägg upp 70 m på rundstickor nr 8. Sticka räta maskor genom hela arbetet.
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Garn: Lovikka
Garnåtgång: 1 härva röd (100 g), 1 härva gul (100 g), 1 härva orange (100 g)
Storlek: M (ca 56 cm. Storleken går att justera något efter tvätten)
Stickor: Rundstickor nr 8
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design

Nu har du ett arbete som är ca 30 x 40 cm (+ 3 antenner).
Tvätta mössan i maskin i 40°. Dra och forma mössan efter ditt huvud när den
fortfarande är fuktig, den är väldigt formbar i vått tillstånd.
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Hatt/mössa (maskintovad)
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