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91325 LOVIKKAVANTE & RYSSMÖSSA MED DETALJER I TINDRA OCH MOA
GARNKVALITÉ (A-E) Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m)
GARNKVALITÉ (A,C,D,E) Moa (82% Ull, 12% Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNKVALITÉ (B) Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = ca 90 m)
STORLEKAR (A-E) XS/S(M/L)

GARNÅTGÅNG MÖSSA A,C,D,E
LOVIKKA Ca 200(200) g (A: fg 7622 C: fg 7624 D: fg 7624 E: fg 7623)
MOA Ca 100(100) g  (A,C,E: fg 54003 D: fg 54004)

GARNÅTGÅNG  MÖSSA B
LOVIKKA Ca 200(200) g (fg 7621)
TINDRA Ca 100(100) g (fg 61200)

GARNÅTGÅNG VANTAR A-E
LOVIKKA Ca 150(200) g (A: fg 7622 B: fg 7621 C: fg 7624 D: fg 7624 E: fg 7623 + restgarn till brodyr)

STICKOR Nr 4 och 5
RUNDSTICKA Nr 5, 60 cm
STRUMPSTICKOR Nr 5
VIRKNÅL Nr 3.5 och 4.5
DESIGN & TEXT Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se

MASKTÄTHET - TINDRA Ca 20 m slätst med 1 tråd på st 4 = 10 cm.
MASKTÄTHET - MOA Ca 20 m slätst med 1 tråd på st 4 = 10 cm.
MASKTÄTHET - LOVIKKA Ca 14 m slätst på st 5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor du behöver för att hålla masktätheten. Kontrollera masktätheten noga.

FÖRKORTNINGAR arb=arbetet, avm=avmaska, fg=färg, int=intagning, m=maska, kantm=kantmaska, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, 
 tills=tillsammans, v=varv, ökn=ökning 

FÖRKLARINGAR Fast maska (fm): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp garnet (= 2 m på nålen), drag garnet genom m.
 Luftmaska (lm): Gör 1 ögla *stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från * tills önskat antal lm erhållits.

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Markera den storlek Du stickar med en färgad penna 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.
 * 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.
 
RYSSMÖSSA 
PANNLAPP I LOVIKKA Lägg med st nr 5 upp 13(15) m och sticka slätst med början av ett avigt v. Öka 1 m i var sida, innanför 1 kantm, vartannat v 
 tills det finns 23(25) m på stickan. När arb mäter ca 8(9) cm sätt arb på en nål att vänta. 

ÖRONLAPP I LOVIKKA Lägg med st nr 5 upp 7(8) m och sticka 3 v slätst, med början av ett avigt v. På nästa v ökas 1 m i var sida, innanför kantm. 
 Upprepa ökn vartannat v tills det finns 17(20) m på stickan. När arb mäter ca 11(12) cm lägg upp i slutet av v 8(8) m och  sticka 
 ytterl 3(3½) cm. Sätt arbetet på en nål att vänta. Sticka en öronlapp till men åt motsatt håll. 

MÖSSA Börja med öronlappen som har 8(8) m i början av v, använd rundst nr 5 och sticka slätst fram och tillbaka. När det finns 1 m kvar sticka 
 ihop den m med den första m på pannlappen, sticka över pannlappens m tills det återstår 1 m, sticka ihop den m med den första m på 
 nästa öronlapp = 71(79) m. Sticka ytterligare 21 v slätst. Minska på nästa v jämnt fördelat 20(24) m = 51(55) m. Sticka 3 v. På nästa 
 v minskas jämnt fördelat 16(18) m = 35(37) m. Sticka 3 v. På nästa v minskas jämnt fördelat över v 12(14) m = 23(23) m. Sticka 
 1 v. På nästa v sticka ihop m 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1 v. Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.

PANNLAPP I TINDRA ELLER MOA (FODER) 
 Lägg med st nr 4 upp 19(21) m och sticka slätst med början av ett avigt v. Öka 1 m i var sida, innanför 1 m, vartannat v tills 
 det finns 33(35) m på stickan. När arb mäter ca 8½(9½) cm avm samtliga m. 

ÖRONLAPP I TINDRA ELLER MOA (FODER)
 Lägg med st nr 4 upp 10(11) m och sticka 5 v slätst, med början av ett avigt v. På nästa v ökas 1 m i var sida, innanför kantm.  
 Upprepa ökn vartannat v tills det finns 24(29) m på stickan. När arb mäter ca 11(12) cm lägg upp i slutet av v 11(12) m och sticka 
 ytterl 3(3½) cm. Maska av samtliga m. Sticka en öronlapp till men åt motsatt håll. 
 
MONTERING Sy ihop mössan mitt bak. Nåla fast öronlapparna + pannlappen i Tindra eller Moa innanför mössans öronlappar + pannlapp 
 i Lovikka garnet. Virka med virknål 3.5 och Tindra eller Moa fast öronlapparna + pannlappen. Börja baktill vid vänster öronlapp och 
 virka ett v fm utmed vänster  nackkant, öronlapp, utmed pannlappen och utmed höger öronlapp + nackkant. Tag av garnet och 
 fäst väl. Sy fast avmaskningskanten på öronlappen som är gjord i Tindra eller Moa, inuti mössan. Gör 2 st snoddar ca 28 cm långa, 
 Fäst nedtill i var öronlapp. 

GARNUPPLYSNING
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OBS! En ruta = ½ m x 1 v

Markera mitten på vanten och mössan. Räkna ut var i sidan du ska börja. Går det inte 
jämnt ut börjar man och slutar med ett kortare eller längre stygn. Trä den nedersta raden 
först och därefter den översta.

Mitten

 www.jarbo.se

VANTAR Lägg med strumpst nr 5 upp 30(32) m och fördela dem på 4 stickor enl följ: på st 1 och 3 =  8(8) m, på st 2 och 4 = 7(8) m. 
 Sticka 1 avigt v och därefter slätst i  11 v (= alla v räta). Vänd nu arb ut och in. Sticka slätst i 24(28) v. Sticka nu de första
 5(6) m på 1:a stickan med garn i avvikande färg = markering för tummen. Sätt tillbaka m på stickan och sticka vidare. När 
 arb från vändningen mäter ca 19(22) cm görs int för vantens topp enl följ: på sticka 1 och 3 = sticka 1 m, lyft 1 m, sticka 
 1 m, drag den lyfta m över, sticka stickan ut. På sticka 2 och 4 = sticka tills det återstår 3 m , sticka 2 m tills, 1 m. Upprepa 
 int vartannat v ytterl 4(4) ggr. Sticka på nästa v ihop m 2 och 2. Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.

TUMMEN Drag ut den färgade tråden. Plocka runt tumgreppet upp 13(14) m. Fördela m på 3 strumpstickor och sticka runt i slätst 
 (= alla v räta). När tummen mäter 5(5½) cm sticka ihop m 2 och 2 v ut. Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.
 Andra vanten stickas lika men åt motsatt håll. Markeringen för tummen görs således över de sista m på sticka 4.

MONTERING Virka lm med virknål nr 4.5 så att det mäter ca 4 cm. Börja på vantens första v på motsatt sida tummen.
 Tag av garnet. Gör en tofs med vantens samtliga färger och fäst i slutet av lm. Brodera med avvikande mönster på mudden, enl förkl. 


