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www.garngrossisten.se

Mössor med budskap

Design & beskrivning: Pia Johansson
Storlek: S/M-M/L
Rundsticka: 3½ eller 4 mm 40 cm lång
Strumpstickor: 3½ eller 4 mm
Garnågång: 1 nyst av bottenfärg och 1 nyst mönsterfärg á 100 gram

Kaxig och Upptagen
Lägg upp på rundsticka 80-84 m med bottenfärg och sticka resår 1 rm 1am i 2½ cm. Sticka 2 räta varv, 2 varv med mönsterfärg och 
2 varv med bottenfärg sen stickas bokstäver enl. diagram (se tipsruta).
När diagr är klart, fortsätt i räta varv (slätstickning) i bottenfärg tills arbetet är 17-18 cm. Nu minskas så här: *2 rm ihop, 5 rm* upp-
repa varvet ut. Sticka 2 varv utan minskningar. *2 rm ihop 4 rm* varvet ut. Sticka 2 varv utan minskningar. *2 rm ihop 3 rm* varvet 
ut. Sticka 1 varv utan minskningar. *2rm ihop 2 rm* varvet ut. 1 rät varv, byt till strumpstickor och fördela maskorna jämnt. Sticka *2 
räta ihop 1 rm* minska *-* tills du har 2 m kvar på var sticka. Klipp av garnet och drag genom maskorna. Fäst alla trådar väl.

Singel
Lägg upp 80-84 m med rundsticka. Sticka 1:a varvet avigt och sedan runt i räta varv (slätstickning) i 5½-6 cm. Sticka sen enl. 
diagram. När diagrammet är klart fortsätt att sticka runt med bottenfärg tills arbetet är 17-18 cm. Nu minskas så här: *2 rm ihop, 5 
rm* upprepa varvet ut. Sticka 2 varv utan minskningar. *2 rm ihop 4 rm* varvet ut. Sticka 2 varv utan minskningar. *2 rm ihop 3 rm* 
varvet ut. Sticka 1 varv utan minskningar. *2rm ihop 2 rm* varvet ut. 1 rät varv, byt till strumpstickor och fördela maskorna jämnt. 
Sticka *2 räta ihop 1 rm* minska *-* tills du har 2 m kvar på var sticka. Fortsätt att sticka dessa 8 m tills ”pluppen” är 2½ cm. Maska 
av och fäst alla trådar väl.

Tips!
Långa trådar på baksidan. 
Klipp tråden och fäst snyggt på baksi-
dan eller stryk på en bit fliseline över 
texten på avigsidan. 
Sträck mössan lite så den inte drar 
ihop sig över texten under fliselinbiten.


