
Storlek: vuxen S -L
Stickor: rundsticka 40 cm-6 mm. Strumpsticka 5 ½
Garnåtgång:  till mössa 2 nystan  och  till vantar 3 nystan á 50 gram
+ restgarn till broderier och flätor.
Masktäthet: 14 m slätstickning = 10 cm
Om inte masktätheten stämmer, byt stickor.
Design och beskrivning: Pia Johansson www.pias-sticksida.com

Vantar: Lägg upp 28-30 m. Fördela maskorna på 4 stickor. Sticka 1 varv avigt, 10 räta varv. Vänd arbetet in 
och ut. Sticka 20-22 räta varv. Nu ska du ta ett garn i en annan färg och sticka tummen på sticka nr 1. Sticka 6 m 
i det färgare garnet och sätt sedan tillbaka maskorna på stickan igen. Sticka 20-22 varv. Börja nu minska 
på sticka nr 1 och nr 3:  1 rm 2 räta ihop bakifrån, sticka rest. m på stickan. 
på st nr 2 och nr 4: Sticka tills du har 3 m kvar på stickan, sticka ihop 2 m framifrån, 1 rm. 
Upprepa på vartannat varv till du har 5 m kvar på stickan, då minskar du varje varv tills det är 2 m kvar på 
stickan. Klipp av garnet och trä genom alla maskorna. Drag till och fäst väl..
Tummen: Ta försiktigt loss tråden och plocka upp 6 m på var sida. Sticka 12-13 räta varv. Sticka nu ihop de 2 
första och de 2 sista m på nästa varv. Klipp av garnet och dra genom de rest m. Fäst väl.
Den andra vanten stickas lika, men med tummen över de sista maskorna på st nr 4.
Fäst alla trådar, brodera med restgarner och gör flätor.

Mössa: Lägg på rundst nr 5½ upp 60-64 m och sticka runt; 1 rät varv, 1 avigt varv , 1 rät varv, 1 avigt varv, 10 
räta varv, 1 avigt varv, 1 rät varv, 1 avigt varv, 17-19 räta varv. Minska nu: 
Varv 1: 2 m ihop 5 m. Upprepa varvet ut.
Varv 2: rät varv.
upprepa varv 1 och 2 med 1 rät maska mindre mellan hoptagningarna tills du inte har några maskor kvar mellan 
hoptagningarna. Klipp av garnet och trä genom de rest maskorna. Drag till och fäst väl. 
Fäst alla lösa trådar och brodera med restgarner.
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Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida 
www.garngrossisten.se
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