
91340
MELLANRAGGI



91340 VM-MÖSSA & HALSDUK
GARNKVALITÉ  Mellanraggi (75% Ren ny Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
MASKTÄTHET–MÖSSA Ca 28 m slätst och 39 v på st nr 2.5 = 10 cm
MASKTÄTHET–HALSDUK Ca 15 m rätst. på st nr 6 = 10 cm
GARNALTERNATIV  Fuga, Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Saga
STORLEK–MÖSSA S-M(L-XL)
OMKRETS–MÖSSA Ca 46(47) cm (osträckt) 
LÄNGD–MÖSSA Ca 28(28) cm
MÅTT–HALSDUK Ca 13 x 150 cm
GARNÅTGÅNG–MÖSSA Ca 90(100) g (Sverige: fg 28337, Danmark: fg 28340, Finland: fg 28339, 
 Norge: fg 28338, VM-print: fg 28342, Regnbåge: fg 28341)
GARNÅTGÅNG–HALSDUK Ca 100 g
RUNDSTICKA Nr 2.5, 40 cm (till mössa), Nr 6, 60 cm (till halsduk A)
JUMPERSTICKOR Nr 6 (till halsduk B)
STRUMPSTICKOR Nr 2.5 (till mössa)
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD               * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.   
 * Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller  

 den angivna masktätheten. Eller anpassa stickorna till den grovlek du bör ha för att hålla masktätheten.
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8  

 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt  
 nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.  

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, arb=arbetet, rm=rät maska, m=maska, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, strumpst=strumpstickor, 
 st=sticka/stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR Dubbelintagning: 3 m tillsammans rätt. 

MÖSSA Tips: Mössans utseende kan varieras genom att man viker den på olika sätt. Se några olika varianter på omslagsbilden.

 Lägg upp 124(128) m på rundst nr 2.5 och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v, övergå sedan till att sticka slätst till det mäter 
 ca 12(10) cm (eller anpassa till så lång innermössa du vill ha). Sticka 1 varv am (vikvarv). Se bild nedan.
 Sticka slätst till det mäter ca 18(18) cm.
 
 Byt till strumpst, och fördela maskorna på fyra stickor = 31(32) m på vardera sticka.
 Minska 4 m jämnt fördelade över nästa v.
 Storlek XS-M: Fortsätt dessa minskningar (enkelintagningar) på varje varv till det återstår 48 m (12 m på varje sticka).  
 Nu stickas 5 varv och gör dubbelintagningar istället för enkelintagningar (nu återstår 8 m.)
 Storlek (L-XL): Fortsätt dessa minskningar (enkelintagningar) på varje varv till det återstår 52 m (13 m på varje sticka).  
 Nu stickas 5 varv och gör dubbelintagningar istället för enkelintagningar (nu återstår 12 m.)

MONTERING Klipp av garnet och dra det igenom de återstående maskorna. Dra åt och fäst på avigsidan.

POM-POM BOLL Gör en Pom-Pom boll med hjälp av den färdiga mallen ”Pom-Pom mall set” eller skapa din egen mall enligt skiss.

HALSDUK (A) Lägg med rundst nr 6 upp 230 m och sticka rätst fram och tillbaka till arb mäter ca 13 cm, spara garn så att du kan
 maska av. Fäst trådarna. 

HALSDUK (B) Lägg med jumperstickor nr 6 upp 22 m och sticka rätst till arb mäter ca 150 cm, spara garn så att du kan maska av. Fäst trådarna. 

1 v am = Vikvarv
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