Raggsocksgarn
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Lägg upp 32 m på strumpstickor nr 5 1/2
med fg nr 1 och sticka 1 rätt varv och fördela
m med 8, 8, 8, 8 m på var sticka. Sticka 1
avigt varv och därefter slätstickning i 11 varv.
Vänd ut och in på vanten och sticka slätstickning i 14 v. Sticka därefter in mönstret enl.
diagrammet. På 17:e mönstervarvet stickas
tummen in på följande sätt (vänster vante): På
2:a stickan stickas 2 m och därfter stickas 6 m
med tråd i avvikande färg. Sätt de 6 m tillbaka
på 2:a stickan och sticka dem 1 gång till med
garnet som används till vanten och fortsätt
sticka mönstret tills diagrammet är färdigt.
Sticka därefter med fg 1 och sticka 8 varv och
minska därefter på följande sätt: Sticka 2 m
tills. i början på 1:a stickan, sticka 2 m tills. i
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Vantar:
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Lägg upp 72 m på rundsticka nr 5 1/2 med fg
1 och sticka resår i 1 rm, 1 am i 5 varv. Sticka
därefter slätstickning och sticka in mönstret
enligt diagrammet och öka 10 m jämnt fördelade över 1:a varvet. På 17:e mönster varvet
ökas 8 m jämnt fördelade över varvet. När
mönstret är färdigt stickas med fg nr 1 och
minska för kullen på följande sätt: 2 m tills 2
rm och upprepa detta varvet ut. Sticka 1 varv
utan minskningar och minska på nästa varv
som ovan. Sticka 1 varv utan minskningar och
minska på nästa varv på följande sätt: 2 m
tills., 1 rm och upprepa detta varvet ut. Sticka
1 varv utan minskningar och på nästa varv
stickas 2 och 2 m tills., varvet ut. Sticka 1 varv
och drag därefter garnet genom m och fäst
väl. Rugga upp mössan med en rugg-borste.
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Mössa:

LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA
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Garn:
Raggsocksgarn
Garnåtgång: 2 nystan fg. 43 (fg 1)
1 nystan fg. 46 (fg 2)
Storlek:
Dam
Stickor:
Mössa: Rundsticka nr 5 1/2
Vantar: Strumpsticka nr 5 1/2
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Mössa & Vantar i Raggsocksgarn
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slutet på 2:a stickan, sticka 2 m tills. i början
på 3:e stickan, sticka 2 m tills. i slutet på 4:e
stickan. Minska på detta sätt med 2 varvs
mellanrum 1 gång, 1 varvs mellanrum 1 gång
och därefter varje varv tills 8 m återstår. Drag
garnet genom m och fäst väl.
Tumme:
Drag ut tråden i avvikande färg. Sätt m på
undersidan och ovansidan av tummen på
strumpstickorna och plocka upp 1 extra m i
var sida (13 m). Sticka slätstickning med fg 1
i 14 varv. Sticka därefter 2 och 2 m tills. 4 m
återstår. Drag garnet genom m och fäst väl.
Rugga upp vanten med en ruggborste. Sticka
höger vante lika med åt motsatt håll.
Fg 1= X
Fg 2= O
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X X X X X X Börja mössan här

