Fox4you
Mössa med öronlappar

1209-4

Storlek
Dam
Huvudvidd ca
50 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Fox4you nr 706 ca
Eko alpacka nr 404 (ev rest i svart ull)

4 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 8
Stickfasthet: 11 m i 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
Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m på st nr 8 och sticka
rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var
sida på vartannat v till det är 10 m på stickan. Sticka till
öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster
öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt
bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12
cm från öronlappens början. Lägg arb åt sidan.
Skärm: Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och
tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.
Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt
sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak
(mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska nu för topp
genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan
minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m
mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v
slätstickning, minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills
v runt = 8 m på v. Klipp av tråden och trä genom rest m, dra till
och fäst ordentligt på avigan.
Vik skärmen fram och sy fast den med några stygn. Tvinna 2 st
snoddar i svart Eko alpacka (eller restgarn) som mäter ca 30 cm.
Sy fast dem i var ände av öronlapparna.
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.

