
Raggsocksgarn

Garnet kommer från

665-13



Set med mössa, halsduk och torgvantar
Storlek mössa: XS/S- M/L
Garnåtgång: 1-2 nystan
Rundsticka nr 5-40 cm. 
Strumpsticka nr 5

Torgvantar: En storlek
Garnåtgång: 1 nystan
Strumpstickor: 4 och 5 mm

Flätmönster resår i rundstickning: 
Varv 1: (rätsidan) * 2 rm 2 am* upprepa från * v ut. 
V 2, 3 och 4: *rät m på rät och avig m på avig*.
V 5: * sticka den 2:a rm rät i bakre maskbågen, sticka den 1:a m rät i främre maskbågen, släpp båda m samtidigt, 2 
am * upprepa från *. 
Upprepa dessa V 2 till 5.

Mössa: Lägg på rundsticka 5 upp 92-100 m. Sticka runt i resårmönster enl. ovan i 26-30 cm. Minska på nästa varv 
genom att sticka ihop de 2 aviga m till 1 am. Byt till strumpsticka när rundstickan känns för lång. Sticka 2 varv, sticka 
sen ihop de 2 räta m till 1 rm. Sticka 2 varv, sticka sen ihop maskorna 2 och 2 varvet ut. Tag av garnet och trä genom 
de rest m. Drag till och fäst väl på avigan. Fäst lösa trådar på avigan.  

Torgvantar 2 st: Lägg på strumpstickor 4 upp 36 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 4 cm. Byt till strumpst nr 5 och resårmön-
ster med 2 rm 2 am ovan. Sticka tills hela arbetet mäter 20 cm. Byt till st nr 4 och sticka resår 1 rm 1 am i 4 varv, 
maska av. Fäst lösa trådar på avigan. 
Sticka en torgvante till på samma sätt.

Halsduk: bredd 24 cm längd 160 cm
Garnåtgång: 3 nystan
Stickor: 5 mm

Flätmönster resår till halsduk ( stickas fram och tillbaka)
Varv 1: (rätsidan) * 2 rm 2 am* upprepa från * v ut. 
V 2: (“avigsidan”)* sticka den 2:a rm rät i bakre maskbågen, sticka den 1:a m rät i främre maskbågen, släpp båda m 
samtidigt, 2 am * upprepa från *.  
Varv 3 och 4: *rät m på rät och avig m på avig*.
V 5: (“rätsidan”) * sticka den 2:a rm rät i bakre maskbågen, sticka den 1:a m rät i främre maskbågen, släpp båda m 
samtidigt, 2 am * upprepa från *. 
Upprepa dessa varv.

Halsduk: Lägg på st nr 5 upp 54 m. Sticka resårmönster med 2 rm i början och slutet på varje varv = km. Sticka rakt 
upp tills halsduken är 160 cm eller till önskad längd. Maska av. 
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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se


