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 Moshi, 80% ull, 20% alpacka 
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Tilda, 50% bomull, 50% akryl
                          Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                           Tilda cotton eco Mini, 100% ekologisk bomull 
Storlek:               2-4    (6-8)    10-12     (dam)    herr   
Garnåtgång:         
Fuskolle:     1       (2)          2            (2)         3   nystan
Vantar:     1       (1)          1            (2)         2   nystan
Sockor:     1       (1)          2            (2)         3   nystan



Fuskolle, tumvantar och sockor
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka
2424

Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år  (dam) herr
Garnåtgång, 
Fuskolle: 1 (2) 2  (2)   3 nystan
Vantar: 1 (1) 1  (2)   2 nystan
Sockor: 1 (1) 2  (2)   3 nystan

Stickor: Svarta Fåret 3½ mm
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm

Masktäthet: 26 m slätstickning på st 3½ = 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 mått och angiven garnåtgång kan ändras.

FUSKOLLE
Bakstycke: Lägg upp 62 (70) 78 (86) 98 m på st 3 och sticka resår 2 rm, 2 am. Börja och sluta 1:a v med 2 am 
innanför 2 kantm i var sida = avigs. Kantm stickas räta alla v. Sticka resår i 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm. Byt till st 3½ 
och sticka slätst innanför 2 kantm i var sida. När arb mäter 10 (12) 14 (16) 18 cm sätts de mittersta 28 (34) 40 
(46) 52 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Maska av 2 (2) 2 (3) 3 m mot nacken = 15 (16) 17 
(17) 20 m kvar för axeln som avm när arb mäter 12 (14) 16 (18) 20 cm. Sticka den andra sidan spegelvänt.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 11 (12) 13 (14) 16 cm. Sätt de mittersta 12 
(16) 20 (24) 28 m på en tråd för halsringningen och sticka var sida för sig. Avm mot halsen vartannat v 4-3-2-1 
(4-3-2-2) 4-3-3-2 (5-4-3-2) 5-4-3-2-1 m = 15 (16) 17 (17) 20 m kvar för axeln som avm när arb mäter 16 (18) 
20 (22) 24 cm. Sticka den andra sidan spegelvänt. Framstycket är 4 cm längre än bakstycket.

Polokrage: Sy axelsömmarna. Plocka med rundst 3 upp 88 (104) 120 (136) 152 m runt halsringningen och 
sticka runt i resår 2 rm, 2 am tills kragen mäter ca 12 (14) 16 (18) 20 cm. Maska av löst i resår. Fäst alla trådar. 
Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar och låt torka.

VANTAR
Lägg upp 36 (40) 44 (52) 56 m på stumpst 3 och fördela dem på 4 stickor med 9 (10) 11 (13) 14 m på varje 
sticka. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am tills arb mäter 6 (7) 7 (8) 8 cm. Byt till st 3½ och sticka slätst (alla v räta). 
När slätst mäter 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm ökas för tumkilen enl följ: Sticka 17 (19) 21 (25) 27 m, öka 1 m i nästa m 
(= 1 rm i främre, 1 rm i bakre maskb), öka 1 m i nästa m, sticka 17 (19) 21 (25) 27 m. Sticka 1 v utan ökningar. 
Öka på nästa v: Sticka 17 (19) 21 (25) 27 m, öka 1 m i nästa m, sticka 2 m, öka 1 m i nästa m, sticka 17 (19) 21 
(25) 27 m. Fortsätt på detta sätt att öka 2 m vartannat v tills tumkilen har 10 (14) 16 (18) 22 m. Sätt tumkilens 
m på en tråd. Lägg upp 2 nya m vid tumgreppet och fortsätt att sticka handens m tills slätst mäter 9 (11) 13 (14) 
16 cm. Minska nu enl följ: Sticka 1 m, 2 m tills, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 öhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m 
över), 2 m, 2 m tills, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 öhpt, 1 m. Sticka 1 v utan minskningar. Minska på nästa v: Sticka 
1 m, 2 m tills, 10 (12) 14 (18) 20 m, 1 öhpt, 2 m, 2 m tills, 10 (12) 14 (18) 20 m, 1 öhpt, 1 m. Fortsätt att minska 
på detta sätt tills totalt 5 (6) 7 (9) 10 minskningsv är gjorda. Minska nu varje varv totalt 2 ggr (alla storl). Ta av 
garnet, trä genom de återst 8 m och fäst.
Tummen: Sätt tumkilens m på st 3½. Plocka upp 2 m vid tumgreppet och sticka runt i slätst (alla v räta) i 3 (3½) 
4½ (5) 6 cm. Sticka m 2 och 2 tills på nästa v. Tag av garnet, träd genom de återst m och fäst. Sticka den andra 
vanten lika.

SOCKOR
Lägg upp 44 (48) 56 (60) 72 m och fördela dem på 3 stickor med 11 (12) 14 (15) 18 m på varje sticka. Sticka 
runt i resår 2 rm, 2 am i 10 (12) 16 (18) 20 cm. Byt till st 3½ och sticka slätst (alla v räta). Sticka 2 v. Nu stickas 

hälen över m på 1:a och 4:e stickan. Sticka slätst med 1 kantm i var sida. När hälen från resåren mäter ca 4 
(4½) 5½ (6) 7 cm stickas på ett v från räts enl följ: Sticka 12 (13) 15 (16) 19 m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta 
m över (= 1 öhpt), 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 3 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, 
vänd. Lyft 1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd.
Fortsätt att på detta sätt sticka fram- och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut, 
sista v från avigs. 
Fördela de återstående m på 2 stickor. Sticka nu m på dessa 2 stickor rätt, plocka upp 9 (10) 13 (14) 17 m 
innanför kantm utmed hälens ena sida, sticka m från 2:a och 3:e stickan, plocka upp 9 (10) 13 (14) 17 m 
utmed hälens andra sida, sticka m från 4:e stickan. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 
4:e stickan enl följ: Sticka tillsammans de 2 sista m på 1:a st och gör 1 öhpt på de 2 första m på 4:e stickan. 
Upprepa dessa minskningar vartannat v tills det återstår 44 (48) 56 (60) 72 m. Fördela m på 4 stickor. Sticka 
rakt tills hela foten mäter 10 (13) 16 (19) 21 cm. Nu minskas för tån enl följ: På 1:a och 3:e stickan stickas tills 
3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas 
vartannat v totalt 7 (8) 8 (9) 11 ggr. Sticka 1 v. Minska nu varje v 2 (2) 3 (4) 5 ggr = 8 m. Tag av garnet. Dra 
det igenom de återstående m och fäst.
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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
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Fuskolle, tumvantar och sockor
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka
2424

Storlek: 2-4 (6-8) 10-12 år  (dam) herr
Garnåtgång, 
Fuskolle: 1 (2) 2  (2)   3 nystan
Vantar: 1 (1) 1  (2)   2 nystan
Sockor: 1 (1) 2  (2)   3 nystan

Stickor: Svarta Fåret 3½ mm
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm

Masktäthet: 26 m slätstickning på st 3½ = 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 mått och angiven garnåtgång kan ändras.

FUSKOLLE
Bakstycke: Lägg upp 62 (70) 78 (86) 98 m på st 3 och sticka resår 2 rm, 2 am. Börja och sluta 1:a v med 2 am 
innanför 2 kantm i var sida = avigs. Kantm stickas räta alla v. Sticka resår i 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm. Byt till st 3½ 
och sticka slätst innanför 2 kantm i var sida. När arb mäter 10 (12) 14 (16) 18 cm sätts de mittersta 28 (34) 40 
(46) 52 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Maska av 2 (2) 2 (3) 3 m mot nacken = 15 (16) 17 
(17) 20 m kvar för axeln som avm när arb mäter 12 (14) 16 (18) 20 cm. Sticka den andra sidan spegelvänt.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 11 (12) 13 (14) 16 cm. Sätt de mittersta 12 
(16) 20 (24) 28 m på en tråd för halsringningen och sticka var sida för sig. Avm mot halsen vartannat v 4-3-2-1 
(4-3-2-2) 4-3-3-2 (5-4-3-2) 5-4-3-2-1 m = 15 (16) 17 (17) 20 m kvar för axeln som avm när arb mäter 16 (18) 
20 (22) 24 cm. Sticka den andra sidan spegelvänt. Framstycket är 4 cm längre än bakstycket.

Polokrage: Sy axelsömmarna. Plocka med rundst 3 upp 88 (104) 120 (136) 152 m runt halsringningen och 
sticka runt i resår 2 rm, 2 am tills kragen mäter ca 12 (14) 16 (18) 20 cm. Maska av löst i resår. Fäst alla trådar. 
Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar och låt torka.

VANTAR
Lägg upp 36 (40) 44 (52) 56 m på stumpst 3 och fördela dem på 4 stickor med 9 (10) 11 (13) 14 m på varje 
sticka. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am tills arb mäter 6 (7) 7 (8) 8 cm. Byt till st 3½ och sticka slätst (alla v räta). 
När slätst mäter 1½ (1½) 1½ (2) 2 cm ökas för tumkilen enl följ: Sticka 17 (19) 21 (25) 27 m, öka 1 m i nästa m 
(= 1 rm i främre, 1 rm i bakre maskb), öka 1 m i nästa m, sticka 17 (19) 21 (25) 27 m. Sticka 1 v utan ökningar. 
Öka på nästa v: Sticka 17 (19) 21 (25) 27 m, öka 1 m i nästa m, sticka 2 m, öka 1 m i nästa m, sticka 17 (19) 21 
(25) 27 m. Fortsätt på detta sätt att öka 2 m vartannat v tills tumkilen har 10 (14) 16 (18) 22 m. Sätt tumkilens 
m på en tråd. Lägg upp 2 nya m vid tumgreppet och fortsätt att sticka handens m tills slätst mäter 9 (11) 13 (14) 
16 cm. Minska nu enl följ: Sticka 1 m, 2 m tills, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 öhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m 
över), 2 m, 2 m tills, 12 (14) 16 (20) 22 m, 1 öhpt, 1 m. Sticka 1 v utan minskningar. Minska på nästa v: Sticka 
1 m, 2 m tills, 10 (12) 14 (18) 20 m, 1 öhpt, 2 m, 2 m tills, 10 (12) 14 (18) 20 m, 1 öhpt, 1 m. Fortsätt att minska 
på detta sätt tills totalt 5 (6) 7 (9) 10 minskningsv är gjorda. Minska nu varje varv totalt 2 ggr (alla storl). Ta av 
garnet, trä genom de återst 8 m och fäst.
Tummen: Sätt tumkilens m på st 3½. Plocka upp 2 m vid tumgreppet och sticka runt i slätst (alla v räta) i 3 (3½) 
4½ (5) 6 cm. Sticka m 2 och 2 tills på nästa v. Tag av garnet, träd genom de återst m och fäst. Sticka den andra 
vanten lika.

SOCKOR
Lägg upp 44 (48) 56 (60) 72 m och fördela dem på 3 stickor med 11 (12) 14 (15) 18 m på varje sticka. Sticka 
runt i resår 2 rm, 2 am i 10 (12) 16 (18) 20 cm. Byt till st 3½ och sticka slätst (alla v räta). Sticka 2 v. Nu stickas 

hälen över m på 1:a och 4:e stickan. Sticka slätst med 1 kantm i var sida. När hälen från resåren mäter ca 4 
(4½) 5½ (6) 7 cm stickas på ett v från räts enl följ: Sticka 12 (13) 15 (16) 19 m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta 
m över (= 1 öhpt), 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 3 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, 
vänd. Lyft 1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd.
Fortsätt att på detta sätt sticka fram- och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut, 
sista v från avigs. 
Fördela de återstående m på 2 stickor. Sticka nu m på dessa 2 stickor rätt, plocka upp 9 (10) 13 (14) 17 m 
innanför kantm utmed hälens ena sida, sticka m från 2:a och 3:e stickan, plocka upp 9 (10) 13 (14) 17 m 
utmed hälens andra sida, sticka m från 4:e stickan. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 
4:e stickan enl följ: Sticka tillsammans de 2 sista m på 1:a st och gör 1 öhpt på de 2 första m på 4:e stickan. 
Upprepa dessa minskningar vartannat v tills det återstår 44 (48) 56 (60) 72 m. Fördela m på 4 stickor. Sticka 
rakt tills hela foten mäter 10 (13) 16 (19) 21 cm. Nu minskas för tån enl följ: På 1:a och 3:e stickan stickas tills 
3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas 
vartannat v totalt 7 (8) 8 (9) 11 ggr. Sticka 1 v. Minska nu varje v 2 (2) 3 (4) 5 ggr = 8 m. Tag av garnet. Dra 
det igenom de återstående m och fäst.
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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
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 Moshi, 80% ull, 20% alpacka 
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Tilda, 50% bomull, 50% akryl
                          Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                           Tilda cotton eco Mini, 100% ekologisk bomull 
Storlek:               2-4    (6-8)    10-12     (dam)    herr   
Garnåtgång:         
Fuskolle:     1       (2)          2            (2)         3   nystan
Vantar:     1       (1)          1            (2)         2   nystan
Sockor:     1       (1)          2            (2)         3   nystan


