Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa och halsduk

1209-13

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.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Cerise nr 463
Grått nr 415
Fox4you
Nr 792

längd, byt till cerise. Sticka 1 v cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise.
Byt till naturvitt. Sticka 7 cm slätstickning. Minska 6 m jämnt
fördelat till 48 m och sticka 3 v rätt utan minskning: Minska 1 m
i början och slutet av varje v = 8 m i var minskning på vart 4:e v.
Avsluta med grått på samma sätt som i början av halsduken till
det återstår 8 m på v. Klipp av tråden och trä den genom de
resterande m. Fäst ändtrådarna. Lägg halsduken platt och ånga
försiktigt med en våt handduk. Sy 2 ögon på var ände av
halsduken.
Öron
Sticka 4 öron som förklaras under mössavsnittet.
Sy på öronen i var ände av halsduken.
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Upprepas

Stickor och tillbehör: Strump och rundsticka nr 4,5, nr 5 och nr
8
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.

MÖSSA
Lägg upp med naturvitt 78-84 m på st nr 4,5, sticka 3-4 cm runt i
resår med 2 rm, 2 am. Byt till cerise och st nr 5. Sticka 1 v cerise
- 1 v naturvitt - 1 v cerise. Fortsätt med mönster efter
diagrammet, när arb mäter 23-25 cm, sätt en markering i var sida
med 39-42 m till var del. Fortsätt i slätstickning och naturvitt
men minska samtidigt till en spets genom att sticka 2 m vridet
rätt tills före varje markering och 2 m rätt tills efter
markeringarna. När det återstår 26-28 m på v byt till grått.
Fortsätt och minska på samma sätt som förut till alla m
avmaskade. Klipp av tråden och fäst den snyggt på avigan.
Öron
Lägg upp 8 m med Fox4you på st nr 8, sticka 3 v rätt fram och
tillbaka, maska av 1 m i början av varje v 3 ggr = 5 m. Maska av.
Vik spetsen på mössan framåt mot resåren så att nosen pekar
neråt.
Brodera 2 ögon och sy fast öronen (se bilden)
Fäst nosen med ett par stygn på mössan. Alla plagg stickat i
Fox4you bör tvättas.
HALSDUK
OBS! Då halsduken stickas runt med spetsar i var ände är det
bästa att fästa lösa trådar efter hand som man byter nystan!
Lägg upp 8 m i Eko alpacka och grått på st nr 4,5. Fördela m på
4 stickor, sticka slätstickning runt och öka i början och slutet av
v på vart 4:e v men när arb mäter 4 cm byt till naturvitt. När det
är 48 m på v, sticka 3 v rätt och på 4:e v öka jämnt fördelat till
54 m. Fortsätt med 7 cm slätstickning, byt till cerise, sticka 1 v
cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise. Fortsätt i mönster efter
diagrammet. När arb mäter ca 87-97 cm eller 23 cm från önskad

Upprepas
= naturvitt
= Cerise

