Storlekar:
Garn & åtgång:
Stickor:
Stickfasthet:

Stl S = passar ca 54-56 cm i omkrets, djup ca 19 cm med ca 8 cm uppvik.
Stl M = passar ca 57-59 cm i omkrets, djup ca 21 cm med ca 8 cm uppvik
2 x 50 g nystan Camel + Merino från OnionKnit, denna mössa är stickad i fg 927 Marsala
Rundsticka & strumpstickor 4,5 mm
10 cm = ca 22 m lätt sträckt resår på stickor 4,5 mm före blockning, efter ca 19-20 m.

Modellen är menad att sitta lite tight på huvudet och att resåren öppnar upp. Resårmönstret går över 4 m.

Mössa
Lägg upp 89 (97) m och fördela på strumpstickor 4,5 mm. För ihop arb.
Varv runt 1: Lyft sista m fr st 4 till st 1. Sticka ihop denna m som 2 rm tills med den ursprungliga första m
på st 1, fortsätt därefter med 1 rm, 2 am, *2 rm , 2 am*, uppr *-* varv runt. 88 (96) m.
Varv runt 2: *2 rm, 2 am*, *-* varv runt.
Upprepa varv 2 till dess att mössan mäter ca 28 (30) cm, eller till önskad längd.
Minska för toppen av mössan (mäter färdig ca 1,5 cm):
Nästa varv: (2 rm, 2 am tills) varv runt. 66 (72) m
Nästa varv: (2 rm, 1 am) varv runt.
Nästa varv: (3 rm tills i bakre mb) varv runt.
Sticka 1 varv rät.
På nästa varv: (2 rm tills) varv runt.
Sticka 1 varv rät.
Klipp garnet med en lång garnände och trä det genom de återst m – gärna 2 ggr! Fäst ordentligt på
avigsidan. Lägg ut mössan mellan fuktiga dukar och låt den bli genomfuktig, lägg sedan ut den på en torr
handuk, vik upp ca 8 cm eller så mycket av resåren som önskas till brätte. Lägg lite hushållspapper inuti
mössan och låt den torka. Om så önskas gör en stor bolltofs av garnet som är kvar.
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