Viking Eko Alpacka-Fox4you
Krage med luva
och vantar

1209-11

Storlekar
2/4
6/8 år
Huvudomfång
43
46 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
KRAGE MED LUVA
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702
VANTAR
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702
HELA SETET
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

2

2 härvor

1

1 nystan

1

1 härva

1

1 nystan

3

3 härvor

2

3 nystan

v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v
sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den
genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på
mössan.
Pälskant
Sticka eller plocka upp med Fox4you 50-58 m längs kanten med
st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka till garnet är slut men se till
att det finns tillräckligt kvar för avmaskning. Maska av löst.
Om så önskas kan det göras en snodd med tofsar på luvan så här:
Sticka två tofsar som beskrivs ovan. Tvinna en dubbel tråd i Eko
alpacka till tofs snodden, se till så längden blir så lång som
önskas. Vik pälskanten på luvan dubbel mot avigan så det blidas
en kanal och lägg snodden inuti, sy fast kanten med lösa stygn.
Fäst en tofs i var ände av snodden.
(Obs! Tofssnöret är i avbildat i katalogen)
Sy i knappar så att de överensstämmer med knapphålen. Alla
plagg stickade i Fox4you bör tvättas.
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Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8 + 4 knappar till kragen.
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.
KRAGE MED LUVA
Börja nertill, lägg upp 54-58 m med Fox4you på st nr 8, sticka 4
cm rätt fram och tillbaka, byt till Eko alpacka och st nr 4,5.
Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 87-95 m.
Sticka 2 cm fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am men de
första och sista 8 m på v är framkanter och stickas alltid rätt. Byt
till st nr 5, på nästa v sticka så här: 3 rm, maska av 2 m till
knapphål som läggs upp igen på nästa v, 3 rm, fortsätt med resår
och avsluta med 8 rm. Fortsätt med mönster efter diagrammet
mellan framkanterna och sticka samtidigt 3 nya knapphål i höger
framkant med ca 6-7 cm emellan. Sticka till arb mäter 22-25 cm
och fortsätt sedan i resår och framkanter lika som i början av arb.
Maska av de 8 första och sista m på v. Sätt en markering mitt på
arb = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning men de
första och sista 6 m stickas i resår med 1 rm, 1 am. Öka samtidigt
1 m på var sida av markeringen mitt bak, första gången efter 2
cm, därefter var 5-6 cm tot 4 ggr. När luvan mäter 17-20 cm,
lägg upp 2 nya m mitt bak med 11-13 m emellan = 5-6 m på var
sida av tidigare markering. Fortsätt i slätstickning som förut men
minska samtidigt 1 m efter 1:a markeringen och före 2:a
markeringen på vartannat v 5-6 ggr. När luvan mäter ca 23-26
cm delas arb mitt bak och hälften av m sätts på hjälpsticka. Sy
ihop luvan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Tofs
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till
8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v
rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa

= re tt på re tte n,
på vra nge n l øfte s m l øs t a v me d trå de n fora n a rb
NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av
med tråden bak på hver 2. omg

v = vra ng på retten, rett på vra ngen

Gjentas =Upprepas
Beg her =Börja här
Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb =
rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb
OBS! När arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden
bakom på vartannat v
Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan
VANTAR
Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 28-32 m. Sticka runt 3-4 cm
i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5, fortsätt 2-2 cm i
slätstickning. Sätt en markering i var sida med 14-16 m till var
del.
Minskning för tumme: börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m,
sätt 3-4 m på en hjälptråd, lägg upp 3-4 m bakom de avsatta m
och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 6-7 cm
från tummen eller ca 3 cm från hellängd. Minska så här: Sticka 2
m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter
markering, lika på båda sidor. Upprepa denna minskning på varje
v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom
rest m.
Tumme: Sätt in 3-4 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 56 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor, sticka runt i
slätstickning till tummen mäter 3-4 cm (eller önskad längd).
Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av
tråden och trä den genom rest m. Fäst alla lösa trådar snyggt på
avigan.
Pälskant
Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8 ca 18-20 m längs
resårkanten, sticka 4-6 cm runt i slätstickning (eller så att 1
nystan räcker till pälskant på båda vantar). Maska av. Sticka den
andra vanten lika fast med tummen i motsatt sida.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

