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Mössa
Storlek: 3/5-6/9-10/14 år
Garnåtgång: Lowisa färg 227 2-2-2 nyst á 50 gram
Jumperst nr 8, strumpst nr 8
Öronlappar 2 st: Lägg upp 4-4-5 m på jumperst nr 8 och sticka 2  varv rätstickning och därefter slätstickning. Öka från v2 1 m 
i var sida innanför kantm som stickas rät alla varv. Öka genom att plocka upp tråden mellan m och sticka den vridet rät. Öka på 
vartannat varv 4 ggr = 12-12-13m. Sticka slätstickning till arbetet mäter 6-7-8 cm. Lägg öronlappen åt sidan och sticka nästa lika. 
Mössa: Sticka 1 öronlapp, lägg upp 8-10-11 nya m = nacken, den andra öronlappen, = 32-34-37m,. Sticka nästa varv så här: 
öronlappen i slätstickning nacken i rätstickning, öronlappen i slätstickning. Öka 1 m i varje sida som tidigare 2 ggr. Sticka så i 2 varv. 
På nästa varv läggs det upp 12-14-15 m mellan öronlapparna = panna, och sticka nu vidare runt på strumpsticka nr 8. = 48-52-56 
m. Fördela m så här 12,12,12,12- 13,13,13,13  -14,14,14,14 m. Alla mått  tas nu härifrån. Sticka även panndelen i rätstickning. 
Sticka rätstickningen i 6 varv (obs att panndelen är 2v “efter”)., sticka därefter alla m i slätstickning. När arbetet mäter 10-12-14 cm 
stickas så här: Sticka ihop de 2 sista m på var sticka vridet rät = minska 4 m på varvet.  Gör denna minskning på vart 4:e v 3 ggr. 
Sen på vartannat varv 3 ggr. Därefter på varje varv till det är 8 m kvar.  Drag tråden genom de rest m och fäst garnet. Gör 2 flätor av 
garnet och fäst i öronlapparna. Flätor:  tag 6 trådar ca 80 cm långa, drag genom nedre delen av öronlappen = 6 trådar på var sida. 
Fördela trådarna 4 och 4, gör en 3-dels fläta, knyt i änden.
Halsduk
Storlek: 3/5-6/9-10/14 år
ca 12x70 - 15x90 - 18x110 cm
Garnåtgång: Lowisa färg 227 2-3-3 nyst á 50 gram
Stickor: 8 mm
Sticksätt: *10 varv slätstickning, 10 varv avigvänd slätstickning*  Upprepas hela arbetet.

Lägg upp 16-18-22 m och sticka 2 varv rätstickning därefter stickas hela arbetet enl ovan i 70-90-110 cm och avsluta med 2 räta 
varv. Men när arbetet är 10-12-14 cm sätts hälften av mskorna på en avm. nål att vila. Sticka vidare över de rest 8-9-11 m i 9-10-
11 cm. Sätt nu dessa m på en avm. nål att vila och sticka lika över de andra maskorna. Stiicka nu vidare över alla m igen tills arb. 
mäter 70-90-110 cm eller önskad längd.  Avsluta med 2 rätstickade varv och maska av.
Klipp 16-18-22 trådar  ca 30-35-40 cm långa. Dela varje tråd i 3 delar och tag med hjälp av virknål och trä genom varannan maska 
(= 3 trådar på var sida). sFördela trådarna 2 och 2,  gör en 3-dels fläta och knyt i änden. Gör 8-9-11 flätor i var sida.

Vantar på 2 stickor
Storlek:  3/5-6/9-10/14 år
Garnåtgång: Lowisa färg 227 1-1-2 nyst á 50 gram /par
Stickor: 6 och 7 mm

Lägg upp 17-19-21 m på st nr 6 och sticka resår 1rm 1am (1:a varvet = avigsidan) i 7-8-9 cm. Byt till st nr 7 och sticka 2 varv 
slätstickning. Nu ökas för tumkilen så här: Öka 1 m på var sida om den mittersta maskan  genom att ta upp tråden mellan m 
och stidka vridet rät. Sticka 3 varv. Öka nu 1 m på var sida om de 3 mittersta maskorna. Sticka 1-1-3 varv. Öka sen 1 m på var 
sida om de mittersta 5 maskorna. PÅ STORLEK 10/14 ÅR  stickas 1 avigt varv och på nästa varv ökas 1 m på var sida om de 
mittersta 7 maskorna. Sätt nu tumkilens 7-7-9 m på en tråd att vila. Lägg upp 1 ny maska i tumgreppet. Sticka över vantens 
maskor rakt upp i 5-6-7 cm. Tag nu ihop på följande sättt *2rm 2rm tills* upprepa varvet ut. 1 avigt varv. Nästa varv stickas *1rm 2 
rm tills* varvet ut, 1 avigt varv. Nästa varv stickas m ihop 2 och 2 varvet ut. För storlek 3/5 och 6/9 år tag av garnet och trä genom 
de rest m. För storlek 10/14 år stickas 2 m tills avigt varvet ut, tag av gernet och drag genom de rest m. 
Tumme: Plocka upp tummens m från tråden. Lägg upp 1 ny m i var sida = 9-9-11 m och sticka slätstickning i 4-5-6 varv. De följande 
2 varven: 2 m tills hela varvet. Tag av garnet och trä genom de rest m. 
Montering: Sy ihop vanten i från rätsidan genom att trä fram och tillbaka i de yttersta maskbågarna. Sy tummen och hålet i 
tumgreppet. Fäst trådarna NOGA. Sticka den andra vanten lika.
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