Week-End Neon från
Plassard

MÖSSA
Nivå: enkel
MATERIAL:
WEEK-END från PLASSARD
• 2 nystan efter eget val
• Rundstickor 60 cm nr 6
OBSERVERA: mössan stickas i dubbelt garn.
STICKSÄTT:
• Resårstickning 1/1
• Mosstickning
FÖRKLARING:
Lägg upp 70 m på rundstickor nr 6 och sticka 4 cm resårstickning 1/1.
Sticka därefter mosstickning i 20 varv. På det 11:e varvet görs två stycken
minskningar på den 20:e och den 55:e maskan genom att sticka 3 m tills.
Sticka därefter ytterligare 14 varv. På följande varv görs två stycken minskningar på
den 19:e och den 54:e maskan genom att sticka 3 m tills. Sticka ytterligare 3 cm
mosstickning och därefter stickas resårstickning 1/1. Minska 6 maskor genom att
sticka 2 m tills 6 ggr jämnt fördelade över det första varvet.
När stycket mäter 5 cm från den senaste resårstickningen dras tråden genom de
kvarvarande maskorna och dras åt .Fäst tråden.

Vårt tips: Den här mössan kan bäras på lite olika sätt « loose » neddragen i pannan,
eller i nacken, eller mer som en traditionell mössa med uppvikt kant.

VANTAR I NEON
MATERIAL:K-END de PLASSARD
• 2 nystan
• parstickor nr 3,5
• 1 virknål nr 3,5
• strumpstickor 20 cm nr 3,5
• 1 knapp
STICKSÄTT:
• Slätstickning
• Resårstickning 1/1
• Resårstickning 2/2
• Mosstickning
FÖRKLARING:
VANTEN
Lägg upp 40 m. på parstickor nr 3,5 och sticka resår 2/2, starta med 3 am.
När stycket mäter 5 cm stickas mosstickning. Minska 4 m jämnt fördelat på det första
varvet. (= 36 m.)
När stycket mäter 12 cm görs avmaskningar för tummen. Sticka 20 m, avmaska 6 m
och sticka därefter de återstående 10 m på varvet. Följande varv: sticka 10 m, lägg
upp 10 m och sticka sedan de återstående 20 m.
När stycket mäter 15,5 cm stickas resårstickning 1/1
När stycket mäter 18 cm avmaskas alla maskor.
TOPPDELEN:
Från rätsidan av arbetet, 3 varv under resårstickningen 1/1, plocka upp 18 m, och
lägg sedan upp 18 m nya maskor på stickan.
2:a varvet: Sticka de första 18 m i resårstickning 1/1 och återstående maskor i
mosstickning.
3:e varvet: Sticka de första 18 m i mosstickning och de återstående maskorna i
resårstickning 1/1.
Upprepa dessa två varv.
När stycket mäter 2 cm fördelas maskorna på strumpstickor och därefter stickas
mosstickning runtom.
När stycket mäter 6 cm stickas resårstickning 1/1 i 7varv. På det 8:e varvet tas
garnet av och dras igenom maskorna, dra åt tråden ordentligt och fäst tråden.
Avsluta med att virka, med virknål nr 3½, 5 lm för att göra en ögla på toppen. Fäst
tråden.
TUMME:
Med strumpstickor nr 3 plockas 14 m upp i hålet för tummen. 6 m på var långsida och
1 m i var kortsida. Sticka slätstickning i 18 varv. Därefter tas garnet av och dras
igenom alla maskor. Dra åt ordentligt och fäst tråden.
MONTERING:
Sy fast knappen på vanten, 6,5 cm från handleden
Sticka den andra vanten omvänt.
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