Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa, krage
och handledsvärmare

1209-3

Storlekar
Dam
Huvudomfång:
50 cm
Krage:
25x188 cm
Längd pulsvärmare:
25 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

TOFS
Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickan Så M Inte Faller
Av.
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, 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 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.

Upprepas

MÖSSA
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
KRAGE
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
HANDLEDSVÄRMARE
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
HELA SETET
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102

1 härva
1 härva
1 nystan

3 härvor
2 härvor
2 nystan

1 härva
1 härva
1 nystan

4 härvor
2 härvor
5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och
nr 8
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

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 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 5 cm runt i
slätstickning. Byt till Eko alpacka, svart och st nr 5, sticka 1 v
rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 90 m. Fortsätt med
mönster efter diagrammet. Sticka till mössan mäter ca 21 cm från
upplägget, avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2
och 2m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom
resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Upprepas
= svart
= naturvitt

KRAGE
Lägg upp med svart Eko alpacka på st nr 4,5, 330 m. Sticka 5 cm
runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5 och fortsätt
med mönster efter diagrammet. När arb mäter 20 cm, byt till
Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till
200m. Sticka 5 cm slätstickning. Maska av. Fäst alla lösa trådar
snyggt på avigan. Kragen ”tvinnas” som en åtta och ligger
dubbel kring halsen.
HANDLEDSSVÄRMARE
Lägg upp 24 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 6 cm runt i
rätstickning. Byt till svart Eko alpacka och st nr 4,5, fortsätt i
resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 32 m.
När resåren mäter 6 cm, byt till st nr 5. Sticka 1 v rätt samtidigt
som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter
diagrammet. Sticka till arb mäter ca 23 cm. Sätt av för tumme så
här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1
m, sätt 4 m på hjälptråd, lägg upp 4 m bakom de avsatta m och
fortsätt med mönsterstickning v ut. Sticka 2 cm till med mönster,
sticka 1 v rätt och minska samtidigt jämnt fördelat till 32 m.
Sticka 3 cm runt i resår med 1 m vridet rätt, 1 avigt. Maska av.
Tumme i Eko alpacka. Sätt över de 4 m från hjälptråden på st nr
4,5, plocka eller sticka upp 6 m på baksidan av tummen och
fördela m på 3 stickor. Sticka 5 v i resår med 1 m vridet rätt, 1
avig. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Vik
pälskanten dubbel mot rätan så att den skymmer resåren. Sticka
den andra pulsvärmaren på samma sätt men med tummen i
motsatt sida.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

