Chloé
- barnmössa
Garn: Kampes 3-trådiga ullgarn
200m/100 gram; alternativ ett annat
garn med 200m/100 gram
Stickor: Rundsticka el. strumpstickor
3.5 mm
Stickfasthet: 24m/10cm i mönster
enligt diagram 1,
Storlek: huvudmått ca 52 cm
Maskantalet ska vara delbart med 6
Mössan stickas med vriden resår nertill och sedan med ett enkelt genombrutet mönster
som stickas över 8 varv. På sidan dras mössan ihop med hjälp av några veck som du gör
medan du stickar.

Förkortningar
m = maska/-or
rm = rät maska
am = avig maska
pm = placera markör
ssk = lyft, lyft, sticka (från engelskans
slip, slip, knit)
tills = tillsammans

Beskrivning: Lägg upp 90 m med elastisk uppläggning från Estland. Se förklaring på
sista sidan. Börja sticka varvet runt. Kontrollera att arbetet inte är vridet innan du börjar
sticka.
Sticka vriden resår: *1 rm i bakre maskbågen, 1 am* i 9 varv. Nu börjar du sticka efter
diagram 1. Efter 15 varv ska du göra veck på arbetet i ena sidan.
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Vecken skapas genom att plocka upp maskor 8 varv ner och sticka ihop dem med maskorna i pågående varv, de som är i tur att stickas.
Gör så här: Sticka 10 m, pm, stick in höger sticka i kommande maska, stick sedan in
stickan i baksidan av maskan 8 varv ner, på baksidan, och sticka dessa två maskor tillsammans.
Gör detta i tre maskor, sticka sedan 3 m och gör ett veck till bestående av tre maskor.
Sticka ytterligare 8 varv enligt diagram 1 och gör sedan 2 veck på samma sätt men börja
första vecket tre maskor före markören, så att det blir en viss förskjutning. Upprepa vecken ytterligare en gång efter 8 varv. Nu på samma ställe som de första vecken.
Efter att ha stickat diagram 1, fem/sex gånger minskas för kullen enligt diagram 2
När det är 15 maskor kvar dras tråden igenom resterande maskor och dra åt så att mössan
sluts. Fäst trådarna och blocka.

Diagram 1
Diagram 2

Beskrivning av estnisk uppläggning enligt Nancy Bush:
Uppläggningen består av två steg. Du börjar med att göra en löpögla precis som vid vanlig uppläggning,
med en lång trådända. Lägg sedan upp maska 2 genom att byta riktning på tummens placering. Dvs. du tar
tummen utifrån och in (och nu befinner sig din trådända mellan tumme och pekfinger istället för på utsidan
av tummen). För nu höger sticka under tråden innanför tummen (mellan tumme och pekfinger) och plocka
upp tråden som går runt pekfingret och nu har du gjort en maska enligt steg två.
För tillbaka tråden som vid vanlig uppläggning och fortsätt att göra steg ett (= Lägg upp en maska genom
att föra stickan runt tråden på framsidan av tummen = traditionell uppläggning) och två omväxlande. När
du lagt upp några maskor ser du att de sitter i grupper om två maskor. Det gör det även enklare att räkna
maskorna och även se var man är i uppläggningen.
Filmad instruktion med Nancy Bush på youtube: http://youtu.be/Frc5_9AIVy0
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