
art. 8934XX

Esther by Permin
43-58 2½-3 5x1 n. 36+26+27+14+09



Vi älskar att se vad ni stickar, så följ oss gärna på Instagram @bypermin & @carlperminsv och dela gärna ditt arbete och din process 
med hashtaggen #bypermin.

Esther mössa i restgarn från Pingvintröja (Art. 893480)

Storlek, huvudomkrets: 43 (46) 49 (52) 55 (58) cm
Storlek, mössans omkrets: 40 (43) 46 (49) 52 (55) cm

Garn:  Esther by Permin 

Mössan på bilden är stickad följande färger: (restgarn från Pingvintröja)
883436/navy, 883426/naturvit, 883427/saffran, 883414/röd, 883409/ljus denim

Tillbehör:  Stickmarkörer

Stickor: Strumpstickor 2,5 mm och 3 mm

Masktäthet: 26 m x 36 v slätstickning = 10 x 10 cm med st. 3 mm.
 Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Förkortningar: st = sticka, rm = rät maska, am = avig maska, m = maska, v = varv, ggr = gånger, tills = tillsammans.

Mössa:
Lägg upp på st 2,5 mm, över dubbla stickor, 96 (104) 112 (120) 128 (136) m och sticka runt i resår *1 rm, 1 am* i 3,5 cm.
Byt till st 3 mm och slätstickning. Öka på första v 8 m jämnt fördelat till 104 (112) 120 (128) 136 (144) m. Sticka rakt upp i 8 
(9) 10 (10) 10 (11) cm och sätt sedan markörer efter var 8:e m. 
På följande v minskas genom att de två sista m före markör stickas 2 rm tillsammans. Minska på detta sätt på vart 3:e v 
totalt 7 ggr. Ta bort markörerna. Sticka 2 varv rm. Följande v stickas 2 rm tills varvet ut. Sticka 1 v rm. Klipp av garnet och 
dra det genom återstående m, dra åt och fäst väl. Fäst lösa trådar och ånga mössan lätt.

Randning:
På denna mössa är ränderna stickade i 2 v/färg, men du kan självklart göra rändernas bredd efter eget tycke & smak. 
För att få en rakare övergång vid färgbyten, gör så här:
Första v med ny färg stickas alla m rm. Andra v lyfts första m utan att stickas, fortsätt vidare i rm.
Sno garnet du stickar med runt de övriga vid nytt varv.


