2451

Svarta Fårets Reflexgarn,

akryl, 15% polyester

52% ull, 33%

Storlek, mössa: 6-8 (10-12) år dam (herr)
Garnåtgång:
2
(3)
3
(3) nystan
Storlek halsduk: barn (vuxen)

Mössa och halsduk
SVARTA FÅRETS REFLEXGARN, 52% ull, 33% akryl, 15% polyester
2451
Storlek,
Mössa:
Garnåtgång:

6-8
2

Storlek,
Halsduk:
Längd:
Garnåtgång:

barn		
135		
6		

Stickor:
Rundstickor:
Strumpstickor:

Svarta Fåret 5½ mm (halsduk)
Addi 5½ och 6 mm, 40 cm (mössa)
Svarta Fåret 6 mm (mössa)

(10-12) år dam (herr)
(3)		3		(3) nystan
(vuxen)
(150)
(8)

cm
nystan

Masktäthet: 14 m slätstickning på rundsticka 6 = 10 cm (mössa), ca 21 m resårstickning på st 5½ = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare
stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
MÖSSA
Lägg upp 60 (64) 68 (72) m på rundst 5½ och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 12 (13) 14 (15) cm. Byt till rundst
6 och sticka slätst (alla v räta) tills slätst mäter 10 (11) 12 (13) cm. Reglera maskantalet till 60 (66) 66 (72)
m på sista slätst varvet. Minska för kullen enl följ: X 2 m tills rätt, 4 rm, upprepa från X v runt = 50 (55) 55
(60) m. Sticka 1 v utan minskningar. Minska på nästa v enl följ: X 2 m tills rätt, 3 rm, upprepa från X v runt
= 40 (44) 44 (48) m. Fortsätt på detta sätt att minska vartannat v ytterl 2 ggr och det blir 1 m mindre mellan
minskningarna för varje minskningsvarv = 20 (22) 22 (24) m. OBS! Byt till strumpst när maskantalet inte
räcker för rundstickan. Sticka på nästa v ihop m 2 och 2 = 10 (11) 11 (12) m. Ta av garnet, trä genom m och
fäst. Vik upp resårkanten ca 7 (8) 9 (10) cm utåt.
HALSDUK
Lägg upp 36 (44) m på st 5½ och sticka resår 2 rm, 2 am innanför 1 kantm i var sida. Kantm stickas enl följ:
Lyft sista m på alla varv med garnet framför arb, sticka första m på alla varv i bakre maskbågen. Sticka tills arb
mäter ca 135 (150) cm. Maska av i resår ej för fast. Fäst trådarna.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
Copyright © Svarta Fåret
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