by Permin
Winterduo – Mössa / vantar
* Lätt
Storlek:
Mössa:
Vantar:
Garn:
Garnåtgång:

Huvudomkrets 52-56 cm, ca. 25 cm hög.
Handskstorlek 7,5 (= handens omkrets 18,5 cm,
handens längd 19 cm).
Schachenmayr Winterduo
70% polyakryl & 30% ull, 120 g.
Fg 00083 (teal randig)
1 nyst

Stickor:

Milward strumpstickor 4½ och 5 mm.
Maskhållare
Stoppnål för fästning av trådar.

Masktäthet:

16 m och 23 varv slätstickning med st.
5 = 10 x 10 cm.
Justera ev. till större eller mindre st, om
masktätheten inte stämmer.

Resår, stickas runt i varv:
*2 rm, 2 am, upprepa från * v ut.
Upprepa på alla varv.
Slätstickning, stickas runt i varv: Räta på alla varv.
ökn = ökning i länken: Stick vänster st framifrån under länken
mellan två m, sticka rm i bakersta maskbågen.
ödhpt = överdragshoptagning: Lyft 1 m rät, 1 rm, drag den
lyfta m över den stickade.
Tips för användning av nystan:
Börja med garnet inifrån nystanet. Det är 4 färger i nystanet.
Färg Nr 1 startgarn används senare till tofs, nysta ur garnet från
garnnystanet. Börja sticka med färg Nr 2.
Sticka delarna i följande ordningsföljd: Sticka först mössan
därefter den ena vanten, därefter andra vanten. Gör en tofs på
7-8 cm i diameter, av garnresterna. (Om båda vantarna önskas
lika, skall det läggas upp och börjas på samma ställe i garnets
rand- och färgrapport). Till sist görs en tofs till mössans topp, av
rester i Nr 1 start-garnet.

Mössa
Nysta–startgarnet Nr 1 ur nystanet inifrån. Lägg upp 76 m i
färg Nr 2 på strumpst. 4½. Fördela m på 4 strumpst (= 19 m på
varje strumpst). Sticka ca. 5 cm resår runt i v, till färg Nr 3 börjar.
Färgförloppet växlar nu i 2 färger.
Byt till st. 5 och sticka slätstickning runt i v. På 1:a v stickas 4 ökn
jämnt fördelat på v = 80 m.
När arb mäter 21 cm från uppläggningskanten, börjar
minskningarna till mössans topp så här:
Varv 1: Sticka var 9:e + 10:e m räta tillsammans = 72 m.
Varv 2: Sticka alla m räta.
Varv 3: Sticka var 8:e + 9:e m räta tillsammans = 64 m.
Varv 4: Sticka alla m räta.
Varv 5: Sticka alla m räta.
Varv 6: Sticka var 7:e + 8:e m räta tillsammans = 56 m.
Varv 7: Sticka alla m räta.
Varv 8: Sticka var 6:e + 7:e m räta tillsammans = 48 m.
Varv 9: Sticka alla m räta.
Varv 10: Sticka var 5:e + 6:e m räta tillsammans = 40 m.
Varv 11: Sticka alla m räta.
Varv 12: Sticka var 4:e + 5:e m räta tillsammans = 32 m.
Varv 13: Sticka var 3:e + 4:e m räta tillsammans = 24 m.
Varv 14: Sticka var 2:a + 3:e m räta tillsammans = 16 m.
Varv 15: Sticka m två och två räta tillsammans = 8 m.
OBS: Mössan bör vara färdig innan färg Nr. 1 start-färgen börjar
igen.
Tag av garnet och drag tråden 2 gånger igenom de återstående
m, drag till m och fäst.
Montering (Görs när alla delar är stickade)
Till sist görs en tofs på 7-8 cm i diameter, av garnresterna. Sy fast
tofsen i mössans topp.

Gratis mønster
Gratis stickbeskrivning
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Vantar
Höger vante: Börja med att ta garnet inifrån nystanet. Nystastartgarnet Nr 1 ur nystanet av nystanet.
Lägg upp 32 m av den första färg Nr 2 på strumpst. 4½. Fördela
m på 4 strumpst (= 8 m på varje strumpst) och sticka runt. Sätt
en markering för varvets början/slut. Varvet börjar invändigt i
handen vid tummen.
Sticka ca. 7 cm resår, till färg Nr 3 börjar. Byt till st. 5 och sticka
slätstickning runt.
Tum-kil
På 3:e v efter resåren börjar ökn till tum-kil så här: 1:a strumpst:
1 rm, ökn, 1 rm (sätt en markering om denna m = mittersta m i
kilen), ökn, sticka slätstickning v ut. Fortsätt sticka ökningar före
och efter markeringen.
Öka 1 m på var sida om markeringen på vart 3:e v 2 gånger,
därefter på vartannat v 2 gånger = 42 m (härav 11 m till tumkilen).
OBS: Ökningarna till tum-kilen, bör vara avslutade innan den
nya färgerna Nr 4 börjar.
Sticka 2 v slätstickning över samtliga m. Därefter sätts de 11 m
till tum-kilen på en maskhållare.
På nästa v läggs 3 nya m upp bakom de vilande m till tum-kilen,
sticka slätstickning v ut.
På nästa v stickas de 3 nya m räta tillsammans till en m = 32 m
på v.
När det är stickat 15 cm runt i slätstickning efter resåren, börjar
minskningarna för vantens topp.
Minskning till vantens topp
1:a och 3:e strumpst: Sticka 1 rm, 1 ödhpt (= lyft 1 rm ostickad,
sticka 1 rm och drag den lyftade m över den stickade), sticka
rm v ut. På 2:a och 4:e strumpst: Sticka rm till de sista 3 m, 2 rm
tillsammans, 1 rm.
Upprepa minskningarna på vartannat v ytterligare 3 gånger,
därefter på varje v 2 gånger.
Tag av garnet och träd tråden igennom de återstående 8 m,
drag till m och fäst.
Tummen
Sticka tummen i slätstickning runt i v, fördela m på 3 strumpst.
Sticka de 11 m räta till tum-kilen från maskhållaren, ökn, plocka
upp 3 m i de tidigare upplagda m bakom kilen, ökn = 16 m.
Fördela m på 3 strumpst.
På nästa v stickas 2 rm tillsammans på var sida om de 3 nya
upplockade m = 14 m.
Sticka ca. 4,5 cm rakt upp. Mät tummens längd.
På nästa v stickas 2 rm tillsammans i slutet på varje strumpst,
fortsätt minskningarna till det är 6 m kvar på v.
Tag av garnet och träd tråden igenom de återstående m, drag
till m och fäst.
Fäst alla trådar.
Vänster vante
För att börja på samma ställe i garnets färgrapport som höger
vante, nysta garnet ur nystanet fram till färg Nr 2. Börja med att
lägg upp som till höger vante. Sticka som till höger vante, men
börja ökningen till tum-kilen så här: Sticka slätstickning fram
till de sista 2 m på 4:e strumpst, ökn, 1 rm (sätt en markering
omkring denna m = mittersta m i kilen), ökn, 1 rm. Fortsätt
ökningarna före och efter markeringen.
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