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Halsduk i Betty
Längd, ca:
Bredd, ca:

200 cm
23 cm

Garn:
Garnåtgång:

Betty by Permin
fv. 889415 & 13 á 2 ngl & 3 ngl. fv. 12

Stickor:

Jumpst. 12

Förkortningar:

m= maska, rm= rät maska, am= avig
maska, kedje-km = kedjekant maska

Halsduk:
Lägg med färg 12 upp 30 m på st. 12 och sticka resår (2 rm, 2 am)
med 1 kedje-km i var sida (lyft 1 m som att den skulle stickas rät,
sticka sista m på v avig). Sticka till första nystanet är slut och byt
till färg 15 och därefter färg 13. Upprepa färgbytet ytterligare en
gång per färg (färg 12,15 & 13) och avslut med färg 12. Maska av
löst och fäst lösa trådar.

3 x Betty mössor
Storlek:

One Size		
Passar huvudvidd ca. 50-55 cm.

Mössornas vidd ca: 53 cm
Garn:
Garnåtgång:

Betty by Permin
2 nystan/mössa, Rosa fg. 15,
Mellangrå fg. 12, Beige fg. 13

Vägledandestickor: rundsticka 10 mm (40 cm) och
strumpstickor 10 mm
Masktäthet:

9 m x 14 v i slätstickning med stickor
10 mm = 10 x 10 cm.
Masktätheten bör hållas, annars får inte
arbetet de angivna måtten.

Förkortningar:

m = maska/maskor, rm = rät maska,
am = avig maska, v = varv

1:a Mössan stickas med resår och slätstickning nerifrån och
upp (Rosa 889415).
Lägg upp 48 maskor på rundsticka ganska fast och sticka runt i 4
cm resår (1 rm, 1 am).
Byt till slätstickning och sticka till hela arbetet mäter 13 cm (här
kan mössan justeras, om man vill ha den lite längre). Hel längd
på mössan ca 23 cm.
Sätt nu 6 markörer med 8 m mellan.
Byt till strumpstickor när maskorna inte längre räcker till
rundsticka.
Minska före alla markörer på vartannat varv genom att sticka
de 2 sista maskorna före markörerna tillsammans till det återstår
12 m på v. Sticka ytterligare 1 v.
Tag av garnet och trä det genom 2 maskorna hoppa över 2
maskor, fortsätt på detta vis i 2 varv runt till det inte är några
maskor kvar, dra åt så att det inte är hål.
Fäst lösa trådar.

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.

2:a Mössan stickas helt i slätstickning uppifrån och ner
(Mellangrå 889412).
Lägg upp 8 maskor på strumpst 10 mm, sticka runt i
slätstickning. Sätt markör om varannan maska det är på var sida
om dessa maskor som ökningarna sker på vartannat varv (4
markörer = 8 ökningar/v).
Öka så här:
Före markör: Plocka upp länken mellan maskorna bakifrån och
sticka den rät.
Efter markör: Plocka upp länken mellan m framifrån och sticka
den vriden rät.
Öka på detta sätt totalt 6 gånger på vartannat varv = 48 m på
varvet.
Byt till rundsticka när maskorna räcker till det och fortsätt
sticka runt i slätstickning till arbetet mäter ca. 22 cm eller till
mössan har önskad längd (du bör ha minst 3 m garn kvar till
avmaskningen). Avmaska fast.
Träd en tråd genom märk maskorna (4 m) i toppen och drag åt så
att hålet försvinner.
Fäst lösa trådar.
3:e Mössan stickas i dubbel resår nerifrån och upp (889413
Beige).
Lägg upp 48 maskor på rundsticka ganska fast och sticka runt i
resår (2 rm, 2 am).
sticka till arbetet mäter 19 cm (här kan mössan justeras, om man
vill ha den lite längre).
Sätt nu 8 markörer så här: Sticka *2 rm, markör, sticka 10 maskor,
markör* upprepa *-* 4 gånger.
Minska nu på var sida om de 2 räta maskorna som har markörer
vid sidan av sig genom att sticka 2 aviga maskor tillsammans på
vartannat v till det återstår 12 m (= 2 rm, 1 am, 4 gånger). Sticka
ytterligare 1 varv.
Byt till strumpstickor när maskorna inte längre räcker till
rundsticka.
Ta av garnet och trä det genom först de 4 aviga maskorna och
sedan genom de räta maskorna.
Fäst lösa trådar.

