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2 st mössor i Luna & Angel
Storlek:

En storlek vuxen

Garn:
Garnåtgång:
Röd mössa
Beige mössa

Luna & Angel by Permin
1 nystan 889008/röd & 884128/vinröd
1 nystan 889004/beige & 884154/beige

Stickor:
Stickfasthet rand mössa:
Stickfasthet lyfta maskor:

Rundsticka 40 cm, 3 mm och 3½ mm, strumpstickor 3½ mm
22 m på stickor 3½ mm i resår = 10 cm
21 m på stickor 3½ mm i mönster = 10 cm

Förkortningar:

rm=rätmaska, am=avigmaska, m=maska, v varv, (M)=markering, tills=tillsammans

Tips! Vid uppläggning använd 2 stickor, så att kanten inte blir för stram.
Mössorna stickas runt på rundsticka i två trådar
Randig mössa
Lägg upp 100 m på rundst 3 mm. Sticka 5 cm resår (1 rm, 1am).
Byt till rundst 3½ mm och mönster enligt följande:
Varv 1-2: rm (slätstickning)
Varv 3-7: am (avigvänd slätstickning)
Varv 8-9: rm (slätstickning)
Varv 10-14: Resår (1 rm, 1 am)
Upprepa v 1-14 ytterligare en gång
Nu börjar minskningarna. Fortsätt i mönster och minska på nästa v 4 m jämt fördelad (= 96 m).
Sätt 6 markeringar (M) med 16 m mellan varje. Minskningarna görs genom att sticka 2 m tills efter (M).
Minska på 1:a, 3:e, 5:e v i am varven (mönstervarven 3, 5 och 7).
Minska på 2:a v i nästa slätsticknings mönster (mönstervarvet 8).
Inga minskningar i resårvarven (mönstervarv 10-14).
Minska på 1:a v i nästa slätsticknings mönster (mönstervarv 1).
Byt till strumpst när det inte längre går att sticka på rundst.
Upprepa mönster och minskningar till det är 7 m kvar mellan (M). Sticka 1 v slätstickning. På nästa varv stickas m tills 2 och 2. Sticka 1
varv slätstickning. Ta av garnet och trä de genom m, drag åt och fäst trådar.
Mössa med lyfta maskor
Lägg upp 100 m på rundst 3 mm. Sticka 3 cm resår (2 rm, 2am).
Byt till rundst 3½ mm och öka på första v till 114 m och sticka mönster enligt följande:
Varv 1-3: Slätstickning
Varv 4: *3 rm, lyft 3 m som om de skulle stickas aviga med tråden framför arbetet, lägg tillbaka tråden * upprepa *-* varvet ut.
Varv 5-7: Slätstickning
Varv 8: *Lyft 3 m som om de skulle stickas aviga med tråden framför arbetet, lägg tillbaka tråden, 3 rm* upprepa *-* varvet ut.
Upprepa dessa v till mössan mäter 14 cm.
Fortsätt i slätstickning med minskningar. Sätt 6 markeringar (M) med 19 m mellan varje (M).
Sticka 2 m tillsammans efter (M).
2 m före varje (M), lyft 1 m som att den skulle stickas rät, 1 rm, dra den lyfta m över,
Upprepa minska på vartannat v till det är 3 m kvar mellan (M). Ta av garnet och trä genom 3 m hoppa över 3 m osv till alla m är
genomträdda, dra åt och fäst lösa trådar.
Design: Jessica Strand

Vi älskar att se vad ni stickar, så följ oss gärna på Instagram @bypermin & @carlperminsv och dela gärna ditt arbete och din process
med hashtaggen #bypermin.

