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Hue og 
håndledsvarmere m/snoninger
Størrelse: One size
Hue: 48-50cm
Garn:  Alice by Permin fv. 886203/lys grå
Garnforbrug: 
Hue: 1 ngl. 
Håndledsvarmere: 1 ngl.
Pinde: Jumperp., rundp.(40cm) og strømpep. nr. 7  
 og rundp. nr. 6.
 Hjælpep. til snoning. 
Strikkefasthed: 16 m mønster på p. 7 = 8 cm i bredden 
 Strikkefastheden bør overholdes, da 
 arb. ellers ikke får de anførte mål.

Hue:
Snoning 1:
Omg. 1-3: 6 r.
Omg. 4: Sæt 3 m på en hjælpep. foran arb, 3 r, strik m fra 
hjælpep. r.

Snoning 2:
Omg. 1-7:  6 r.
Omg. 8: Sæt 3 m på en hjælpep. bagved arb, 3 r, strik m fra 
hjælpep. r.
Gentag omg. 1-8

Slå 90 m op på rundp nr. 6 og strik 12 p rib (2 r, 1 v). På sidste p 
tages 6 m jævnt ud = 96 m. Skift til rundp. nr. 7 og strik mønster 
efter denne inddeling: * 2 vr, snoning 1, 2 vr, snoning 2*. Gentag 
fra * til * omgangen rundt. Strik på denne måde til huen måler 
20 cm. Fortsæt med at strikke ret over ret og vrang over vrang. 
Tag ind samtidigt ved at strikke m sammen 2 og 2 omgangen 
rundt (strik 2 r sammen over r m og strik 2 vr sammen over vr 
m) = 42 m. Strik 1 omg ret. Næste omg: Strik 2 r sammen omg 
rundt = 28 m. Klip garnet af og træk tråden gennem m. Træk til 
og hæft ende. 

Håndledsvarmere:
Snoning: Snoning strikkes over 12 m.
1-5. p: Glatstrikning over alle 12 m (r på retsiden og vr på vr-
siden)
6. p: Strik 4 m r, sæt 4 m på en hjælpep foran arb., 4 r , strik m fra 
hjælpep. r
7-11. p: Glatstrikning over alle 12 m (r på retsiden og vr på vr-
siden)
12. p: Sæt 4 m på en hjælpep bagved arb., 4 r, strik m fra 
hjælpep. r, strik 4 m r
Gentag p. 1-12 

Højre: Slå 34 m op på jumperp. nr. 7 og strik mønster efter 
denne inddeling: 1 kantm, 4 r, 4 vr, snoning (12m), 4 vr, 4 r, 4 vr, 1 
kantm. Strik 3 x 12 p med snoning.
Tommelfinger-hul: Fra retsiden strikkes 25 m hen til de sidste 
4 r på p. Luk de sidste 4 r af og slå m op igen over dem på 
næste p. Fortsæt mønsteret men undlad 12. p. Luk af. Sy 
håndledsvarmeren sammen i siden og hæft ender.

Venstre: Slå 34 m op på jumperp. nr. 7. og strik mønster efter 
denne inddeling: 1 kantm, 4vr, 4 r, 4 vr, snoning (12m), 4 vr, 4 r, 1 
kantm. Strik 3 x 12 p med snoning.
Tommelfinger-hul: Fra retsiden strikkes 5 m hen til de første 
4 r på p. Luk de første 4 r af og slå m op igen over dem på 
næste p. Fortsæt mønsteret men undlad 12. p. Luk af. Sy 
håndledsvarmeren sammen i siden og hæft ender.

Mössa och
handledsvärmare med flätor
Storlek: One size
Mössa: 48-50 cm
Garn:  Alice by Permin fv. 886203/ljus grå
Garnåtgång: 
Mössa 1 nyst. 
Handledsvärmare 1 nyst.
Stickor: Jumperst. Rundst. (40 cm) och 
 strumpst. 7 mm. Rundst 6 mm.
 Hjälpst. till flätorna. 
Stickfasthet: 16 m mönster med st. 7 = 8 cm 
 på bredden 
 Stickfasheten bör hållas, annars får 
 inte arb. de angivna måtten.

Mössa:
Fläta 1:
Varv 1-3: 6 rm.
Varv 4: Sätt 3 m på en hjälpst. framför arb, 3 rm, sticka hjälpst. 
m räta.
Fläta 2:
Varv 1-7:  6 rm.
Varv 8: Sätt 3 m på en hjälpst. bakom arb, 3 rm, sticka hjälpst. m 
räta.
Upprepa varv 1 – 8

Lägg upp 90 m op på rundst. 6 och sticka runt, 12 varv resår 
(2 rm, 1 am). På sista v ökas 6 m jämnt fördelat = 96 m. Byt till 
rundst. 7 och sticka mönster efter denna indelning: * 2 am, fläta 
1, 2 am, fläta 2*. Upprepa från * til * varvet runt. Sticka på detta 
sätt tills mössan mäter 20 cm. Fortsätt sticka räta över räta och 
am över am, minska samtidigt genom att sticka m tillsammans 
2 och 2 varvet runt (sticka 2 rm tillsammans på rm och sticka 2 
am tillsammans på am) = 42 m. Sticka 1 rätt v. Nästa varv: Sticka 
2 rm tillsammans varvet runt = 21 m. Klipp av garnet och träd 
det genom m. Drag åt och fäst. 

Handledvärmare:
Fläta: Flätan stickas på 12 m
Varv 1-5: Slätstickning på alla 12 m (rm på rätsidan och am på 
avigsidan)
Varv 6: Sticka 4 rm, sätt 4 m på en hjälpst. framför arb., 4 rm, 
strika hjälpst. m räta
Varv 7-11: Slätstickning på alla 12 m (rm på rätsidan och am på 
avigsidan)
Varv 12: Sätt 4 m på en hjälpst. bakom arb., 4 rm, sticka hjälpst. 
räta, sticka 4 rm
Upprepa varv 1-12 

Höger: Lägg upp 34 m på jumperst. 7 och sticka mönster efter 
denna indelning: 1 kantm., 4 rm, 4 am, fläta (12 m), 4 am, 4 rm 4 
am, 1 kantm. Sticka 3 x 12 varv med fläta.
Tum-hål: Från rätsidan stickas 25 m fram till de sista 4 rm på st. 
Maska av de sista 4 rm och lägg upp m igen över dem på nästa 
v. Fortsätt sticka mönster men uteslut v 12.  Maska av. Sy ihop 
handledsvärmaren i sidan och fäst ändarna.

Vänster: Lägg upp 34 m på jumperst. 7 och sticka mönster efter 
denna indelning: 1 kantm., 4 am, 4 rm, 4 am, fläta (12 m), 4 am, 4 
rm, 1 kantm. Sticka 3 x 12 varv med fläta.
Tum-hål: Från rätsidan stickas 5 m fram till de första 4 rm på 
st. Maska av de första 4 rm och lägg upp m igen över dem på 
nästa v. Fortsätt sticka mönster men uteslut v 12:e.  Maska av. Sy 
ihop handledsvärmaren i sidan och fäst ändarna.


