
 
1518 Halsduk med dipdyeeffekt 
 
Bredd, modell: cirka 23 cm 
Längd, modell: cirka 250 cm 
Garn: No.3 Organic Wool+Nettles från ONIONknit 
Garnåtgång:2 nyst/50 gr: svart fg 1118, antracitgrå fg. 1102, ljusgrå fg. 1105, vit fg. 1101 och curry fg. 1109 
Stickor: Rundsticka (40 cm) nr. 7 
Masktäthet: 13 m och 18 varv med slätstickning på st nr. 3½ = 10 x 10 cm. 
 
Observera: Där stickas med två trådar genom hela arb och färgbyte sker med en tråd i taget. 
 
Halsduk: 
Lägg upp 60 m på rundsticka nr 7 med två svarta trådar. Sticka rm tills arb mäter 28 cm.  
Byt den ena tråden till antracitgrå och sticka 28 cm. 
Byt den svarta tråden till antracitgrå och sticka 28 cm. 
Byt den ena antracitgråa tråden till en ljusgrå och sticka 28 cm. 
Byt den mörkgråa tråden till en ljusgrå och sticka 28 cm. 
Byt den ena ljusgråa tråden till en vit och sticka 28 cm. 
Byt den ljusgråa tråden till en vit och sticka 28 cm. 
Byt den ena vita tråden till curry och sticka 28 cm. 
Byt den vita tråden till curry och sticka 28 cm. Maska av löst. 
Montering: 
Fäst trådar och pressa arb under en fuktig duk. 
 
1519 Mössa med mönsterränder 
 
Storlek: One-size, dam 
Garn: Camel+Merino & Silk + Kid Mohair från ONIONKnit 
Garnåtgång: 1 nyst Camel+Merino fg. nr. 909 gul och 1 nyst. Silk + Kid Mohair fg. nr. 3008 gyllene 
Stickor: Rundsticka nr. 6, 40 cm. Rundsticka nr. 7, 40 cm (eller 80 cm till "magic loop") 
Masktäthet: 13 m och 13 räta varv med mönster på st nr. 7 = 10 x 10 cm 
 
Observera: Mössan stickas med 1 tråd Camel + Merino och 2 trådar Silk + Kid Mohair hela tiden. 
 
Mössa: 
Lägg upp 64 m på rundsticka nr 6 och sticka resår (1 am, 1 rm) tills arb mäter 4 cm. 
Byt till rundsticka nr 7 och öka: *3 am, öka 1 am vr, 1 rm* uppr varvet runt (= 80 m).  
Varv 1: *4 am, 1 rm*. Uppr varvet runt.  
Varv 2: räta 
Sticka nu rakt upp tills arb mäter 19 cm. Avsluta med varv 1. 
Minskning 1: 
*3 rm, 2 rm tills* uppr varvet runt (= 64 m).  
Varv 1: *3 am, 1 rm*. Uppr varvet runt.  
Varv 2: räta 
Uppr varv 1. 
Minskning 2: 
*2 rm, 2 rm tills* upprepa varvet runt (= 48 m).  
Varv 1: *2 am, 1 rm*. Uppr varvet runt.  
varv 2: räta 
Uppr varv 1. 
Minskning 3: 
*1 rm, 2 rm tills* uppr varvet runt (= 32 m).  
Varv 1: *1 am, 1 rm*. Uppr varvet runt.  
Varv 2: räta 
Uppr varv 1. 
Minskning 4: 
2 rm tills varvet runt. 
Ta av garnet och dra det genom de resterande 16 m.  
Fäst trådar. 
 
Uppnå ett gott resultat: Stämmer masktätheten inte prova då med tjockare eller tunnare stickor. Det är viktigt att  
masktätheten är rätt, dels för att uppnå ett bra resultat, dels för att den angivna garnmängden ska räcka.  
 
m = maskor / r = räta / av = aviga / v = varv /  vr = vriden, dvs i bakre maskbågen / tills = tillsammans / omsl = 
omslag om stickan, mark = markör / arb = arbetet / * * = upprepa mellan stjärnorna 
kantm-r = kantmaskor stickas räta, öka 1 rm vr = Öka 1 maska vriden rät(plocka upp länken mellan m och sticka den 
räta i bakre maskbågen) 
Öka1 am vr = Öka 1 avigmaska vriden (plocka upp länken mellan m och sticka den i bakre maskbågen) 
Sticka 2 m i samma m: Sticka m rät, låt den sitta kvar på vänster sticka och sticka den i bakre maskbågen, släpp den 
från stickan. 
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