Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa, vantar
och benvärmare

1209-9

Storlekar
Dam
Huvudomfång mössa
50 cm
Längd benvärmare
38 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512
BENVÄRMARE
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512
VANTAR
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512
HELA SETET:
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512

1 härva
1 härva
1 nystan

1 härva
1 härva
1 nystan

1 härva
1 härva
1 nystan

3 härvor
2 härvor
3 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8 + virknål nr 6 mm
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att
stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BJÖRNBÄRS MÖNSTER
(Obs! När björnbärs mönstret stickas runt blir rätsidan på
insidan av arb och måste därför vändas med avigsidan ut
innan man stickar vidare.)
Varv 1: avigt
Varv 2: * sticka 3 m i samma m genom att sticka 1 rm, 1 am, 1
rm Sticka nästa 3 m avigt tills *, upprepa från * till * varvet runt.
Varv 3: avigt
Varv 4: * 3 m avigt tills, 3 m i samma m (som på varv 2) *,
upprepa från * till * varvet runt.
Dessa 4 varv bildar mönstret och upprepas till arb mäter ca 15
cm från uppläggningen.
MÖSSA
Lägg upp på st nr 4,5 med Eko alpacka i grått, 89 m. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje varv.
Sticka 1 varv avigt och öka samtidigt jämnt fördelat till 96 m.
Fortsätt med björnbärs mönster som förklarat ovan till arb mäter
6 cm. Vänd arb med avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och lila. Sätt 4
mark runt mössan med 24 m mellan varje mark. Sticka 2 cm i
slätstickning. Öka 1 m på varje sidan av mark = 8 m. Upprepa
ökningarna på varannan cm 2 ggr = 120 m. Fortsätt med
slätstickning till arb mäter 19 cm. Minska 1 m på varje sida av

mark tot 3 ggr varannan cm = 96 m. När arb mäter 23 cm
minskas för topp såhär: sticka 6 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa
v ut. Sticka 5 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Upprepa
dessa minskningar på varje v, men med 1 m mindre mellan
minskningar till det återstår 24 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills till
det återstår 6 m. Klipp av tråden och trä den genom de rest m.
Dra till och färst på avigan.
Tofs
OBS! håll till garnet ordentligt på stickan så inte m 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.
Virka en kant med fm runt hela kanten av mössan med Fox4you
och virknål nr 6 mm. Obs! Virka från avigsidan, så att pälshåren
lägger sig snyggt på rätan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.
VANTAR
Lägg upp med grått i Eko alpacka på st nr 4,5, 37 m. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis varje v. Sticka
1 varv avigt och öka jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med
björnbärs mönstret som förklarat till arb mäter 9 cm. Vänd
avigsidan ut. Byt till lila och st nr 5. Fortsätt i slätstickning 5 cm.
Minskning för tumme: Sätt en mark i varje med 20 m till varje
del. Sticka 1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälptråd, lägg upp 5
nya m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i
slätstickning till arb mäter ca 24 cm från tummen eller ca 3 cm
från hel längd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före
sidomarkeringen och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på
bägge 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 de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7
m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i
slätstickning till tummen mäter ca 6 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. Virka en kant med fm i Fox4you längs hela kanten på
vanten med virknål nr 6 mm. Obs! Virka från avigsidan, så att
pälshåren lägger sig snyggt på rätan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Sticka den andra vanten lika men med tummen i motsatt sida.
Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

BENVÄRMARE
Lägg upp med Eko alpacka i grått, 71 m på st nr 4,5. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje v.
Sticka 1 v avigt och öka jämnt fördelat till 72 m. Fortsätt med
björnbärs mönstret som beskrivit ovan till arb mäter 10 cm. Byt
till lila och st nr 5. Sticka slätstickning till arb mäter 30 cm eller
4 cm innan önskad längd. Minska jämnt fördelat till 51 m. Byt
till st nr 4,5. Sticka 3-4 cm i mosstickning. Maska av.
Virka en kant med Fox4you överst på benvärmaren (vid
björnbärs mönstret). Använd virknål nr 6 mm och virka fm från
avigan så att håret på pälsen ligger snyggt på framsidan av arb.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den andra
benvärmaren på samma sätt. Alla plagg stickat i Fox4you bör
tvättas.

