Viking Sportsragg
Mössa, halsduk och pulsvärmare
1402-6a
Storlekar
Dam
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Sport ( 30% Alpacka, 30%
nylon, 40% merino ull ), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon,
20% akryl), Viking superwash (100% superwash ull), eller Viking
Sportsgarn (100 % ull), nystan à 50 g.
SVERIGE/FINLAND MÖSSA
Blå nr 575: 2 nystan
Gul nr 545 (vit 500): 1 nystan
SVERIGE/FINLAND HALSDUK
Blå nr 575: 5 nystan
Gul nr 545 (vit 500): 2 nystan
SVERIGE/FINLAND PULSVÄRMARE
Blå nr 575: 1 nystan
Gul nr 545 (vit nr 500): 1 nystan
Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 ½.
Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter 10 cm. Viktigt att
stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
MÖSSA (OBS! Finland står i parantes)
Lägg upp 2 m med blått (blått) och st nr 3 ½. Sticka rätstickning men
öka 1 m i var sida så här: sticka 1 m rätt, öka 1 m i nästa m, 1 m rätt.
Vänd och sticka 1 m rätt, öka 1 m i nästa m, sticka v ut. Vänd och öka så
här på varje v till arb mäter ca 23 cm. Minska och öka nu samtidigt
vidare i var sida genom att sticka 2 m vridet rätt tills i början av v, och
öka 1 m i 2:a m när arb vänds och stickas tillbaka (= nederkant runt
huvudet). Samtidigt som detta görs ska det också stickas ränder så här:
*Sticka 4 v rätstickning i gult (vitt) – 8 v blått (blått)*. Upprepa från *
till * till arb mäter ca 50 cm mätt från spetsen och längs nederkanten
(runt huvudet). Fortsätt i blått (blått), ev ränder som förut. Minska
samtidigt i början av varje v till det är 3 m kvar. Lyft över den 1:a m på
en hjälpsticka, sticka nästa 2 m rätt tills, dra den lyfta m över. Klipp av
tråden och trä den genom den sista maskan.
Sy ihop mitt bak. Sy i hop mössan till ett kryss med 4 hörn i toppen,
samla och fäst därefter de 4 spetsarna in mot mitten av mössan.
HALSDUK
Lägg upp 340 m med blått (blått) och st nr 3 ½. Sticka rätstickning fram
och tillbaka till 56 v. Byt till gult (vitt) och sticka 28 v rätstickning. Byt
till blått (blått) och sticka 56 v rätstickning. halsduken mäter nu ca 20
cm. Maska av. Sy i hop kortsidorna till en ring. Fäst alla lösa trådar
snyggt på avigan.
PULSVÄRMARE
Lägg upp 46 m med blått (blått) och st nr 3 ½. Sticka vidare runt i
rätstickning och ränder så här (rätstickning = 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka
samtidigt ränder så här: *12 v rätstickning blått (blått) – 6 v gult (vitt)*.
Upprepa från * till * till pulsvärmaren mäter ca 20 cm. Avsluta med 12
v rätstickning blått (blått). Maska av.

	
  

