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11-29. DUO

Fg. 41017
Mössa: Ca 120 g
Halsduk: Ca 70 g
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TIBETANSK MÖSSA & HALSDUK I DUO

MASKTÄTHET

11 m slätstickning med dubbelt garn = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm
få 11 m.

FÖRKLARINGAR

Mössan stickas med dubbelt garn. Första och sista m är km och stickas rät.

MÖSSA

Lägg med st 8 upp 58 m och sticka rätstickning i ca 10 cm. Byt till st 9 och sticka slätst. När arb. mäter ca 14 cm stickas
1 hoptagningsv. enl. följande från räts: 1 km, x 2 rm tills. rätt, sticka 6 rm x. Upprepa x-x och sluta med 1 km. Minska
på detta sätt 7 m vartannat v 7 ggr. Antalet m mellan hopt. minskas med 1 m för varje hoptagningsv. Tag av garnet
och trä genom samtl. m när samtl. hoptagn. är gjorda. Sy ihop mössan. Öronlappar: Lägg upp 16 m på st 8 och sticka
rätst. Efter 3 v minskas 1 m i var sida innanför den yttersta m vart 4:e v 4 ggr. Fortsätt att minsak vart 8:e v tills 4 m
återstår, maska och tag av garnet. Sy fast öronlapparna ca 3 cm från sömmen mitt bak. Gör en tofs längst ner på
öronlapparna. Gör så här: Klipp 20 st trådar ca 25 cm långa, tag 10 trådar till varje tofs och vik dem dubbelt så att det
bildas en ögla, drag öglan genom avm. på öronlappen trä de lösa trådarna genom öglan och drag åt.

HALSDUK

Halsduken sticka med enkelt garn. Lägg upp 21 m på st 8 och st 4 v rätst. Börja därefter med v 1.
Varv 1: avigsidan. Sticka 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 3 rm.
Varv 2: Alla m stickas rätt.
Upprepa dessa 2 v tills arb. mäter ca 90 cm eller önskad längd, sluta med 4 v rätst. Maska av. Tag av garnet och fäst
trådarna.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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