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Snabbstickad mössa och vantar
Storlek: Mössa: S (M) L, vantar: One Size
Stickor: 6 mm
Garn: 50% angora / 50% merino 6,0 meter/gram, läggs 4-dubbelt
Garnåtgång: Mössa 70 (90) 110g, vantar 85-100g
Garnåtgång för mössa och vantar enligt färgförslaget:
100g vitt, 100g naturbeige, 100g naturgrått och 50g grönt garn.
Stickfasthet: 16m x 30v = 10 x 10 cm med 4-dubbelt garn, rätstickad.

Mössan stickas fram och tillbacka på stickan. Kullen stickas runt på strumpstickor. Vantarna stickas runt på
strumpstickor.

Mössan:
Lägg med 4-dubbelt garn löst upp 72 (80) 88m på stickor nr 6. Sticka rätstickning samtidigt som det
exempelvis växlas färg som i mössan på bilden. Sticka växelvis:
6 varv med
2 trådar grönt
+ 2 trådar naturbeige garn
6 varv med
2 trådar naturgrått + 2 trådar naturbeige garn
6 varv med
2 trådar naturgrått + 2 trådar vitt garn
6 varv med
2 trådar grönt
+ 2 trådar vitt garn
6 varv med
2 trådar naturbeige + 2 trådar vitt garn
6 varv med
2 trådar naturbeige + 2 trådar naturgrått garn
6 varv med
2 trådar grönt
+ 2 trådar naturgrått garn
6 varv med
2 trådar vitt
+ 2 trådar turgrått garn
6 varv med
2 trådar vitt
+ 2 trådar naturbeige garn
Färgmönstret upprepas genom hela mössan.
Sticka rätstickning fram och tillbaka på stickan tills arbetet mäter 14 (16) 18cm.
Sticka runt på rundsticka *6 rm, sticka ihop 2 rm* upprepa *-* varvet ut. Sticka ett varv aviga.
Sticka runt på rundsticka *5 rm, sticka ihop 2 rm* upprepa *-* varvet ut. Sticka ett varv aviga.
Sticka runt på rundsticka *4 rm, sticka ihop 2 rm* upprepa *-* varvet ut. Sticka ett varv aviga.
Fortsätt på detta sätt att sticka 1 m mindre mellan minskningarna med ett avigt varv utan minskningar
emellan tills 9 (10) 11 m återstår. Sticka ett varv aviga. Träd tråden genom maskorna. Fäst. Sy ihop bak.

Vantar:
Lägg på dubbla stickor 6 mm upp 24m med 4-dubbelt garn. Sticka resår 1 rm, 1 av runt på strumpstickor 18
varv. Byta eventuellt färg vart 6:e varv enligt färgförslag beskrivit under mössan.
Sticka ett varv räta m samtidigt som det ökas en m i varvets första m (till tumkilen) och ökas i varvets m nr
3, 7, 11, 15, 19 och 23. Du har då 31 m på stickorna.
Sticka ett varv aviga, ett varv räta, ett varv aviga. Resten av vanten stickas växelvis ett varv räta, ett varv
aviga. På nästa varv ökas en m på var sida av de 2 m till tumkilen. Öka 1 m på var sida av tumkilen på vart
4:e varv ytterligare 4 ggr. Det finns då 12 m till tumkilen och 29 m till handen.
Låt de 12 m till tumkilen vila på en tråd. Lägg upp 3 m över tummen och fortsätt sticka runt vanten 32m.
Sticka tills vanten är 3 cm från totalt önskad längd.
Minska på ett varv med räta m 6 m (sticka ihop var 3:e och 4:e m varvet ut). Sticka ett varv aviga. Minska på
nästa varv 6 m (sticka ihop var 2:a och 3:e m). Sticka ett varv aviga. Minska 6 m på nästa varv (sticka ihop 2
och 2 m). Sticka ett varv aviga. Drag tråden genom resterande 8 m. Fäst.
Tummen: Lägg upp 4 m innanför tummen, sticka tummens 16 m växelvis ett varv räta, ett varv aviga tills
tummen är 2 cm från önskad längd. På ett varv med räta m stickas ihop var 3:e och var 4:e m varvet ut.
Sticka ett varv aviga. Sticka ihop var 2:a och 3:e m varvet ut. Sticka ett varv aviga. Drag tråden genom
resterande 8 m. Fäst.
Sticka den andra vanten likadant.
Du kan eventuellt sticka en matchande halsduk. Lägg t.ex upp 32m på dubbla sticka 6mm, då blir halsduken
c:a 20 cm bred.
Sticka rätstickning och växla färg efter färgförslaget beskrivet under mössan.
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