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91309 STICKADE MÖSSOR I FUGA, TWIGGY, LADY GLITTER & DUO
GARNKVALITÉ (A) Lady Glitter (97% Akryl ,3% Polyester. Nystan ca 50 g = 120 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Saga, Mellanraggi, Fantasi

GARNKVALITÉ (B) Twiggy (73% Premium Akryl, 24% Ull, 3% Viskos. Nystan 100 g = 200 m)
GARNALTERNATIV Garbo

GARNKVALITÉ (C,D) Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m
GARNALTERNATIV Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga 

GARNKVALITÉ (E) Duo (100% Akryl. Härvor ca 200 g = 312 m)
GARNALTERNATIV Hippie

STORLEK En storlek
LÄNGD (A) Ca 28 cm
LÄNGD (B) Ca 22 cm
LÄNGD (C) Ca 28 cm
LÄNGD (D) Ca 24 cm
LÄNGD (E) Ca 23 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 75 g (fg 44943)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 75 g (fg 97006)
GARNÅTGÅNG (C)
Fg.1 Ca 40 g (fg 60169)
Fg.2 Ca 20 g (fg 60168)
Fg.3 Ca 10 g (fg 60166)

GARNÅTGÅNG (D)
Fg.1 Ca 35 g (fg 60165)
Fg.2 Ca 15 g (fg 60167)
Fg.3 Ca 15 g (fg 60170)

GARNÅTGÅNG (E) Ca 75 g (fg 41033)

STRUMPSTICKOR Nr 4 till modell A,B,C,D och nr 5 till modell E
RUNDSTICKA Nr 4 40 cm till modell A,B,C,D och  nr 5 60 cm till modell E
TILLBEHÖR 1 st flätsticka. Pom Pom mall set Art nr: 910871 (Du kan skapa dina Pom Pom bollar med hjälp den färdiga mallen i plast)
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se

MASKTÄTHET (A,B) Ca 30 m mönsterstickning (ej sträckt) på st nr 4 = 10 cm – eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för att hålla masktätheten 

MASKTÄTHET (C,D) Ca 34 m resårstickning (ej sträckt) på st nr 4 = 10 cm – eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för att hålla masktätheten

MASKTÄTHET (E) Ca 22 m mönsterstickning (ej sträckt) på st nr 5 = 10 cm – eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för att hålla masktätheten

FÖRKORTNINGAR rundst=rundsticka, m=maskor, arb=arbetet, flätst=flätsticka, rm= räta maskor, am=aviga maskor, tills.=tillsammans,
 ggr=gånger, strumpst=strumpstickor, v=varv

FÖRKLARING (C,D) Vid färgbyte stickas första v am över hela varvet. OBS! mössan stickas med avigsidan ut.

FLÄTA Varv 1: 2 am, 2 rm över 10 m,  sätt de 3 första m på en flätst framför arb, sticka de 3 följande m rm, sticka flätst.
 3 m rm (flätan är över 6 m) m. 
 Varv 2-7: Rm över rm och am över am.
 Upprepa v 1 – 7.

MÖSSA (A) Lägg på rundst nr 4 upp 112 m, ta ihop till en ring och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 9 cm, vänd arb. Nu stickas flätan och 
 resårstickningen fortsätter,  sticka tills arb mäter ca 23 cm. Minskning  för kullen: 2 am tills. 2 rm tills. upprepa över de 
 resårstickade partierna, på flätan stickas de 2 första och de 2 sista m tills. upprepa v runt. Sticka ytterligare ca 3 cm men 
 nu stickas det OBS bara 4 m över flätan (sätt 2 m på flätst. framför arb sticka de 2 följande m rm, sticka flätst m rm), 
 på resåren stickas rm över rm och am över am. På nästa v minska 2 am tills. 1 rm, 2 am tills. =(resårm), flätan stickas 2 
 tills. 2 ggr. Sticka 2 v, sticka ihop 3 am tills och flätans 2 m tills. Sticka 1 v. Ta av tråden och dra genom de återstående m. 
 Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan. Vik upp resårkanten.

MÖSSA (B) Lägg på rundst nr 4 upp 112 m och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 5 cm. Nu stickas flätan och resårstickningen fortsätter, 
 sticka tills arb mäter ca 17 cm. Byt till strumpst. när maskantalet blir mindre. Minskning  för kullen: 2 am tills. 2 rm tills. 
 upprepa över de resårstickade partierna, på flätan stickas de 2 första och de 2 sista m tills. upprepa v runt.
 Sticka ytterligare ca 3 cm men nu stickas det OBS bara 4 m över flätan (sätt 2 m på flätst. framför arb sticka de 2 följande 
 m rm, sticka flätst m rm), på resåren stickas rm över rm och am över am. På nästa v minska 2 am tills. 1 rm, 2 am tills. 
 =(resårm), flätan stickas 2 tills. 2 ggr. Sticka 2 v, sticka ihop 3 am tills och flätans 2 m tills. Sticka 1 v. Ta av tråden och
 dra genom de återstående m. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan. 
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MÖSSA (C,D) Lägg med rundst nr 4 och fg.1 upp 112 m, ta ihop till en ring och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 12(9) cm. Byt till fg.2
 och sticka 1 v am, fortsätt med resår. När arb ca 20(16) cm byt till fg 3 och sticka 1 v med am, fortsätt med resår,
 när arb mäter ca 24(21) cm sticka ihop 2 rm till 1 rm och 2 am till 1 am. Byt till strumpst när maskantalet blir mindre.
 Sticka resår 1 rm, 1 am till arb mäter ca 28(23) cm. Sticka ihop m 2 och 2 varvet runt. Sticka 2 v. Ta av garnet och
 dra tråden genom de återstående m. Fäst alla trådar. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan.

MÖSSA (E)
FLÄTA Varv 1: 2 am, 2 rm över 10 m,  sätt de 3 första m på en flätst framför arb, sticka de 3 följande m rm, sticka flätst. 3 rm
 (flätan är över 6 m) m. 
 Varv 2-9: Rm över rm och am över am.
 Upprepa v 1 – 9.

 Lägg med rundst nr 5 upp 96 m, ta ihop till en ring och sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Nu stickas flätan och 
 resårstickningen fortsätter. Sticka tills arb mäter ca 17 cm. Byt till strumpst. när maskantalet blir mindre.  Minskning 
 för kullen: 2 am tills. 2 rm tills. upprepa över de resårstickade partierna, på flätan stickas de 2 första och de 2 sista m tills.
 upprepa v runt. Sticka ytterligare ca 3 cm men nu stickas det OBS bara 4 m över flätan (sätt 2 m på flätst. framför
 arb sticka de 2 följande m rm, sticka flätst m rm), på resåren stickas rm över rm och am över am. På nästa v minska
 2 am tills. 1 am, 2 am tills. =(resårm), flätan stickas 2 tills. 2 ggr. Sticka 2 v, sticka ihop 3 am tills och flätans 2 m tills.
 Sticka 1 v. Ta av tråden och dra genom de återstående m. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan.

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.
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