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Tovad hatt

Storlek: M
Garnåtgång: 2 härvor á 100 gram
Stickor: Rundsticka nr 5-60 cm, Strumpsticka nr 5
Masktäthet: Före tovning 14 m och 18 v slätstickning. Efter tovning ca 15½ m x 19½ v
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för 
många maskor, byt till grövre stickor.

Lägg på rundsticka upp 130 m. Sticka runt i slätstickning. På 4:e varvet minskas 11 jämnt fördelat 
= 119 m. När arbetet är 5 cm minskas som följer:
V1: sticka ihop den 6:e och 7:e m. Upprepa hela varvet.
V2: inga minskningar
V3: sticka ihop 5:e och 6:e m. Upprepa hela varvet.
V4: sticka ihop 4:e och 5.e m. Upprepa hela varvet.= 68 m. (sätt en markering)
Sticka rakt tills arbetet, från markeringen är 17 cm. Nu minskas för kullen:
Markera med ett garn i avvikande färg växelvis var 8:e och 7:e m.
V1: Sticka 6 m, sticka ihop den 7:e och 8:e m, sticka 5 m och sticka ihop den 6:e och 7:e m. Upp-
repa hela varvet.
V2: inga minskningar.
V3: = V1 men med 1 m mindre mellan minskningarna. 
V4: = V2.
V5: = V3 men med 1 m mindre mellan minskningarna.
V6: = V2.
V7: = V5 men med 1 m mindre mellan minskningarna.
V8: Sticka ihop m 2 och 2 v ut.
V9: Sticka ihop m 2 och 2 v ut.
Tag av garnet och trä genom de rest m. Fäst garnet väl på avigan. Fäst alla lösta trådar väl.

Maskintovning:
Lägg plagget i tvättmaskin, gärna tillsammans med t.ex. jeans. Tvätta i 40 grader med normal cen-
trifugering och utan förtvätt, med te.x. Grumme tvättsåpa utan sköljmedel. När maskinen är klar, 
formas hatten till önskad form medan det fortfarande är blött. Om hatten önskas mindre, kan den 
tvättas och formas igen. Därefter tvättas hatten vid behov som ett vanligt ullplagg.

Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se


