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91037 VÄRMANDE TING MED ”FÅRULLSKÄNSLA”
GARNKVALITÉ  Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
 Moa (82% Ull, 12%, Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV (Fuga) Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga 
STORLEK - Mössa Dam
MÅTT - Halsduk Ca 28 x 140 cm
LÄNGD - Benvärmare Ca 40 cm
GARNÅTGÅNG - Ärmmudd Ca 40 g (Fuga, fg 60117) 
 Ca 15 g (Moa, fg 54002)
GARNÅTGÅNG - Benvärmare Ca 130 g (Fuga, fg 60117)
 Ca 40 g (Moa, fg 54002)
GARNÅTGÅNG - Mössa A Ca 45 g (Fuga, fg 60117)
 Ca 25 g (Moa, fg 54002)
GARNÅTGÅNG - Mössa B Ca 70 g (Fuga, fg 60117)
 Ca 30 (Moa, fg 54002)
GARNÅTGÅNG - Halsduk Ca 150 g (Moa, fg 54002)
JUMPERSTICKOR Nr 10 till sjalen
RUNDSTICKOR Nr 4, 40 cm
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 och nr 4 
IDÉ & DESIGN Järbo Garn AB
TEXT Birgitta Persson

MASKTÄTHET Fuga: Ca 20 m slätst på st nr 4 = 10 cm. Ca 26 m resårst, lättsträckt, på st nr 4 = 10 cm. Ca 28 m resårst, lätt sträckt, 
 på st nr 3.5 = 10 cm.
 Moa: Ca 16 m rätst + slätst på st nr 4 = 10 cm. Ca 9 m rätst på st nr 10 = 10 cm. Eller anpassa till det nummer på st Du måste 
 ha för att på 10 cm få rätt antal m.

FÖRKORTNINGAR m=maska, strumpst=strumpsticka, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, sätst=slätstickning, rundst=rundsticka,
 kantm=kantmaska, rätst=rätstickning, tills=tillsammans

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 masktäthetheten.
 * 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. De flesta föredrar att börja
   på ett nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet. 

ÄRMMUDDAR Lägg upp 44 m med Fuga på strumpst nr 3.5. Sticka resår 2 rm, 2 am i 18 cm. Byt till Moa och strumpst nr 4 samt minska 
 14 m på första v (= 30 m). Sticka slätst i ca 6 cm. Maska av. Sticka en ärmmudd till. Fäst trådarna. 

BENVÄRMARE Lägg upp 64 m med Fuga på strumpst nr 3.5. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 40 cm. Byt till Moa och strumpst nr 4, samt 
 minska till 43 m på första v. Sticka 4 v slätst. Byt till rundst nr 4 och sticka rätst fram och tillbaka i ca 10 cm. Byt till Fuga 
 och rundst nr 3.5, sticka 1 v rätst. Öka på det första v till 64 m. Sticka resår 2 rm, 2 am i 4 v (första och sista m stickas 
 rm = kantm). Maska av i resår. Sticka en benvärmare till. Fäst trådarna. Snoddar: 1 snodd = 3 trådar ca 1-1½ m som 
 tvinnas ihop och viks dubbel. Gör en knut i änden och det blir en liten tofs. Gör 4 snoddar och fäst vid benvärmarnas 
 resårkant.  

MÖSSA A (slätst kulle) Lägg upp 70 m med Moa på rundst nr 4. Sticka slätst i ca 9 cm. Byt till Fuga, sticka 1 v rätst och öka till 100 m. Sticka resår 2 rm, 
 2 am i 6 v. Sticka därefter slätst ca 11 cm. Börja med hoptagning för kullen så här: (byt till strumpst när maskantalet minskar).
 Varv 1: *8 rm, 2 m tills* upprepa *-* v runt. Varv 2-4: Stickas utan hoptagningar. Varv 5: *7 rm, 2 rm tills* upprepa *-*  v 
 runt. Varv 6-7: Stickas utan hoptagningar. Varv 8: *6 rm, 2 rm tills* upprepa  *-* v runt. Varv 9: Stickas utan hoptagningar. 
 Fortsätt med hoptagningar vartannat v tills det återstår 10 m. OBS! Det blir 1 m mindre mellan varje  hoptagning. Tag av garnet 
 och drag det genom de återstående m och fäst tråden. Fäst alla trådar. 

MÖSSA B (resårst kulle) Lägg upp 75 m med Moa på rundst nr 4. Sticka slätst i ca 10 cm. Byt till Fuga och sticka 1 v rätst och öka till 112 m. Sticka 
 resår 2 rm, 2 am tills resåren mäter ca 26 cm. Börja sedan hoptagning för kullen enligt följande: (byt till strumpst när maskantalet 
 minskar). Varv 1: *2 rm, 2 am tills* upprepa *-* v runt. Varv 2-5: Stickas utan hoptagningar (rm på rm och am på am). 
 Varv 6: *2 rm tills, 1 am* upprepa *-* v runt. Varv 7: 1 rm, 1 am v runt. Varv 8: 2 rm tills v runt. Varv 9: Sticka alla m räta. 
 Varv 10-11: 2 rm tills v runt. Ta av tråden och dra den genom de återstående m och fäst. 
 
SJAL Lägg upp 24 m med Moa på st nr 10 och sticka rätst i ca 140 cm eller önskad längd. Maska av och fäst trådarna. 

TVÄTTRÅD På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi
 skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt. 
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