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Mössa och benvärmare

Benvärmare med knappar.
Storlek: One size.
Längd ca 31 cm
Omkrets ca 28 cm
Garnåtgång: 4 nystan á 50 gram Lowisa
Stickor: 8 mm

8 dekorativa knappar 2-3 cm ø
Stickfasthet: 13 m patentstickning = 10 cm
Spar tid, gör stickprov. 

Kantmaska = 1:a och sista m stickas räta alla varv.
Patentstickning: upprepa * till * varvet ut. 
Ojämnt maskantal. Vid patentstickning stickas rätsidan och avigsidan lika. Hela tiden upprepas: omslag, lyft 1 m, 
sticka ihop omslaget och föregående varvs lyfta m rät.
Varv 2 (avigsidan):  *1 omslag lyft 1 m avigt, 1 rm* .
Varv 3 (rätsidan) * sticka ihop omslaget och den lyfta m rät, 1 omslag lyft 1 m avigt*

Gör så här:
Lägg upp 41 m. Sticka patentstickning enl. ovan i ca 28 cm. Sticka sista varvet 1 rm 1 am. Maska av elastiskt i resår 
till en jämn och fin kant som inte stramar.

Montering: Lägg stycket lite omlott (ca. 2 cm) och sy i 4 knappar i kanten (genom båda delarna). Den 1:a knappen 2 
cm från kanten, den 2:a vid 11 cm, den 3:e vid 20 cm och den 4.e knappen vid 29 cm. 

Mössa
Storlek: S-(M)-L
Huvudomkrets ca. 52/54(56/58)60/62 cm
Garnåtgång: 2(3)3 nyst
Stickor: 7 och 8 mm

Garnet kommer från                          665-34 
Lowisa             Vill du se mer av vår design? 

Titta på Internet
www.garngrossisten.se

Gör så här:
Lägg med st nr 7 upp 46-(50)-54 m och 
sticka resår 1 rm 1 am i 4 cm fram och till-
baka. Byt till st nr 8 och öka 1 m på varvet. 
Sticka patentstickning enl. ovan med 1 km 
i var sida. När mössan är 26-(28)-30 cm 
börjar minskningen. Sticka ihop omslag+den 
lyfta m+ rm rät. Sticka 1  varv avigt. Sticka 
ihop m 2 och 2 på nästa varv. Tag av garnet 
och drag genom alla m. Fäst väl.
Sy ihop mössan mitt bak.

Patentstickning


