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Stickad väska och mobilväska

Storlek: ca 40 x 40 cm.
Stickor 4 och 5 mm. 
Garnåtgång: 6 nystan Sunny färg 700 natur.
Masktäthet:18 m x 24 v mönster med dubbelt garn på st nr 5 = 10 x 10 cm.
Mosstickning: 
varv 1: *1 rm 1 am* upprepa *-* hela varvet. 
varv 2 och alla följande varv: *rm på am och am på rm* Upprepa *-* hela varvet.
Fläta: Sätt 3 m på en flätsticka framför arbetet, sticka 3 m, sticka m från flätstickan.
Kantmaskan stickas rät alla varv om annat inte anges.

Hela väskan stickas med dubbelt garn.

Lägg med st nr 4 upp 60 m. Sticka slätstickning i 4 cm, 1 varv avigt från rätan = vikvarv, och ytterligare 4 cm slätstickn-
ing. Byt till st nr 5 och sticka mönster. Varv 1:(rätsidan)1 km, 24 m mosstickning, 2 am, 6 rm, 2 am 24 m mosstickning, 
1 km. Varv 2: (avigsidan) 1 km 36 m mosstickning, 2 rm 6 am, 2 rm, 36 m mosstickning, 1 km. Varv 3: 1 km, 36 m 
mosstickning, 2 am, fläta, 2 am, 36 m mosstickning, 1 km. Därefter görs fläta vart 4: e varv (se diagram). När stycket 
ärca  63 cm och du nyss har gjort en flätvridning, sticka 2 var och sen byter du  till st nr 4 och slätsticking i 4 cm, 1 
vikvarv, 4 cm slätstickning. Maska av.
Handtag 2 st: Lägg med st 4 och dubbelt garn upp 6 m. Sticka mosstickning i ca 32 cm. Maska av.
Montering: Vik väskan dubbel räta mot räta och sy sidsömmarna. Vik ner den slätstickade katen upptill i vikvarvet och 
sy ner. Sy fast handtagen på mitten av varje sida, med ca 10 cm mellan var ände.

Mobilväska. Höjd 11 cm. 
Stickor 4½ mm. Garnåtgång: 1 nystan. 
Stickas i enkelt garn
Lägg upp 30 m, sticka 2 v slätstickning, 1 hålvarv = 1km *1 omslag, 2 m tillsamman*. upprepa *-* v ut. sticka 2 varv 
slätst. Sticka sen mosstickning i 11 cm. Maska av. Sy botten och sidsömmen. Gör en snodd i lämplig längd att trä i 
hålvarvet.
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