Grundmönster 4–6 år
Stickor: Strumpstickor nr 3 +2,5 till mudden
Garn: Mönstret passar till ett ullgarn 50g=175 meter. Stickfasthet: 26 m/10cm på stickor 3
tex. Rauma finullgarn
Gör så här: Lägg upp 48 maskor. Fördela maskorna på fyra stickor och sticka första varvet
med rätstickning. Titta noga efter så att uppläggningsvarvet inte vridit sig innan du börjar
sticka.
Mudden stickas 30 varv i resårstickning 2 rät, 2 avig för en lång mudd, eller så lång som du
själv vill.
Öka med två maskor, en på sticka 1 och en på sticka 3, till totalt 50 maskor Mönstersticka
efter diagrammet i 20 varv.
På nästa varv förbereds för tumhålet enligt följande
Höger hand: Sticka 3m. Sticka 8m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster
sticka och sticka dem enligt ditt mönsterdiagram.
Vänster hand: Sticka 15 m. Sticka 8m med en lös/separat tråd, flytta tillbaka dem på vänster
sticka och sticka dem enligt ditt mönsterdiagram.
Sticka efter mönsterdiagrammet i ytterligare 20 varv (eller till önskad längd). Där efter börjar
minskningarna. Minska enligt förklaring nedan på alla varv tills 6 maskor återstår. Dra tråden
genom de sista 6 maskorna och fäst tråden.
da dem var 3:e maska genom att sno garnet
runt det andra garnet.
Förklaring i text till minskningarna:
Sticka 1: sticka 2 m tillsammans i bakre maskbågen, sticka resterande maskor på stickan.
Sticka 2: sticka tills två m återstår, sticka 2 m tillsammans.
Sticka 3: stickas lika som sticka 1.
Sticka 4: stickas lika som sticka 2.
Tummen: Peta försiktigt loss tumtråden, plocka upp 8 m på var sida om tumhålet och fördela
på fyra stickor = 14 m. På första varvet plockar du sedan upp en maska på var sida av
tumhålet = 18 maskor. Sticka enligt diagrammet i 15 varv (eller till önskad längd), och gör
minskningar på samma sätt som för handen på varje varv tills det återstår 6 maskor. Dra
tråden genom de sista 6 maskorna och fäst tråden.

