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92023 MÖSSA OCH HALSDUKAR I REFLEXGARN
GARNKVALITÉ Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Ca 50 g = 64 m)
GARNALTERNATIV   Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÖSSA:
MASKTÄTHET Ca 10 m x 14 v slätst på st 10 mm = 10 x 10 cm
LÄNGD Ca 22 cm
OMKRETS Ca 39 cm (osträckt)
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 34106, grön)   
STICKOR 10 mm

HALSDUKAR:
MASKTÄTHET (A) Ca 17 m x 20 v resårst på st 4.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (B) Ca 14 m x 13 v rätst på st 3.5 = 10 x 10 cm
MÅTT (A) Bredd: Ca 17 cm (osträckt) / 30 cm (sträckt), Längd: Ca 148 cm
MÅTT (B) Bredd: Ca 22 cm, Längd: Ca 110 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 200 g (fg 34106, grön)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 200 g (fg 34105, blå)
STICKOR (A) 4.5-5 mm
STICKOR (B) 3.5 mm

DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR m=maskor, st=stickor, kantm=kantmaska, rm=rät maska, am=avig maska, slätst=slätstickning, arb=arbetet

FÖRKLARINGAR Kantm: Första och sista m stickas rm varje v.
 OBS! Mössorna stickas med dubbelt garn.
  
MÖSSA  Lägg upp 52 m med dubbelt garn på st 10 och sticka resår (1 rm, 1 am) innanför kantm. När resåren mäter ca 8 cm stickas 

slätst resten av arb. När arb mäter ca 17 cm minskas för kullen. *Minska 10 m jämt fördelat över v, sticka 1 v am*, 
upprepa *-* ytterligare 2 ggr. Klipp av tråden och dra tråden genom de återstående m. Fäst tråden och sy ihop mössan, 
använd kantm som sömsmån. 

HALSDUK (A) Lägg på st 4.5-5 upp 32-37 m och sticka resårstickning, 3 rm, 2 am till garnet tar slut. OBS! De 2 yttersta m stickas alltid 
räta. Maska av.

HALSDUK (B) Lägg på st 3.5 upp 32-38 m och sticka rätt till garnet tar slut, maska av. 
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TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att 

du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
 • Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
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