Viking Fox
Mössa med tofs

1210-6

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 %
Polyamid), nystan à 50 gr.
Färg nr 702

3 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8.
Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat
Fästa trådar med Fox4You
Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya
nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då
är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan.
MÖSSA
Lägg upp 52 m på st nr 8, sticka slätstickning runt till arb mäter ca
20 cm. Minska för toppen genom att sticka 2 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 13 m kvar
på v. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra till
och fäst ordentligt på avigan.
Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan
också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya
lätt medan du borstar.
Plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
TOFS
OBS! Dra till garnet ordentligt på v så inte m ramlar av. Lägg upp 4
m på st nr 8. Sticka 1 v rätt och öka 8 m, öka på nästa v till 16 m och
fördela dessa 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 stickas 2 och 2 m rätt tills v
runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra till
och fäst den på mössan. Använd änden på uppläggningstråden och
trä genom uppläggningsmaskorna. Dra till och fäst tråden.
Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan
också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya
lätt medan du borstar.
Plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

