AV FINASTE ULL

Vår mössa stickas fördelaktligen i Färgkrafts garn SoftBlend. Garnet består av ull
från Skaraborg, noggrannt utvald, skonsamt hanterad för hand, spunnen i Sverige,
färgad i egen regi och behandlad med
hänsyn till miljö, hälsa och höga krav på
hantverkskvalitet.
SoftBlend FX är ett finullsgarn, därav
den supermjuka kvaliteten.
Mer information om Färgkraft hittar du
på: www.fargkraft.com

DU BEHÖVER

Rundstickor (40 cm) och/eller strumpstickor 4-6, virknål 3(till fästning och slutmontering), Färgkraft SoftBlend, tvåtrådigt
garn.
Total vikt: ca 70 gram, varav:
Gul Neon 30gr
Vitt 20 gr
Svart 20 gr.
Mössan stickas i dubbelt tvåtrådigt garn
på stickor 4-6 beroende på önskad storlek
och stickfasthet. Stickor 6 ger en lösare
och större mössa, stickor 4 en hårdare och
något mindre.

MÖSSA: BRINNER PERMANENT

1. Lägg upp 91 maskor med dubbelt garn i bottenfärgen, gul neon respektive svart, beroende på om flames önskas eller inte.
2. För över maskorna till rundsticka eller strumpstickor.
3. Sticka ihop den första och den sista maskan så cirkeln och nederkanten
på mössan sluts, det ska nu finnas 90 maskor på varvet.
4. Sticka ett varv räta maskor (slätstickning).
5. Sticka ett varv aviga maskor.
6. Sticka två varv räta maskor (se mönster, varv 1 och 2).
7. Sticka resten av mönstret i slätstickning (varv 3-37).
8. Då mönstret avslutats påbörjas avmaskning (maska av på varv 38). Sticka
fem maskor, lyft den sjätte. Sticka den sjunde maskan, för den sjätte lyfta
maskan över den sjunde. Upprepa i tre varv. Sticka sedan tre maskor varpå
den fjärde lyfts och förs över den femte. Upprepa ett varv. Sticka två maskor,
lyft den tredje över den fjärde, upprepa så långt som går tills endast ett fåtal
maskor återstår (ca. 6st) För garnänden genom maskorna, dra ihop och fäst
på insidan. Avmaskningen blir något oregelbunden.
OBS! Om du stickat med rundstickor, byt till strumpstickor under avmaskningens gång då rundstickan blir för lång.
9. Fäst alla lösa trådar.
10. Fukta mössan med sprayflaska och pressa den på medeltemperatur så
mönstret blir slätt och fint.
Om mössan är för stor kan den lättvalkas. Gnugga den då i varmt vatten
och eventuellt lite såpa. Mössan blir då lätt tovad, ytan blir lite annorlunda
och den får en tätare struktur. Gnugga jämnt, annars riskerar mössan att bli
smalare och längre eller kortare och bredare. Vattnet skall vara ca 40°. Akta
så mössan inte krymper för mycket. Låt den torka plant och slätt.
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