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Mössa i PälsBlend P1 eller VP1, c:a 50 g 
Storlek: 50-54-58-60   
24 m = 10 cm slätstickning på stickor nr 3 
 
Lägg upp 125-135-145-151m på stickor nr 3 , 
fördela maskorna på 4 strumpstickor eller  
rundsticka 40 cm. Sticka ihop första och sista maskan  
från uppläggsvarvet så den blir maska 1. På detta sättet  
blir det ett jämt och fint begynnelsevarv. Sticka slätstickning i 12 varv, därefter att varv avigt 
fortsätt så med slätstickning i ytterligare12-12-14-14 varv, gör ett avigt varv öka 4 m runt 
varvet (1 på varje sticka) sticka 12-12-14-14 varv gör ett avigt varv, öka 4m runt över nästa 
varv, sticka 12-12-14-14 varv gör ett avigt varv öka 4 m över nästa varv, sticka 14 varv gör ett 
varv avigt. Börja minskningen för kullen genom att *sticka ihop de två första och de två sista 
m på varje sticka. Sticka ett varv* minska igen och sticka på detta sättet tills två m återstår dra 
tråden igenom. Fäst alla trådar och fukta mössan eller valka den till lagom storlek och låt den 
torka.  

Pulsvärmare  i  PälsBlend P1 eller VP1, c:a 30g 
Lägg upp 55 m på strumpstickor nr 3 och sticka runt. Sticka slätstickning i 10 varv gör ett 
avigt varv, fortsätt med slätstickning i 5cm eller önskad längd, sticka 1 avigt varv fortsätt med 
10 v slätstickning, avmaska. Valka pulsvärmarna till lagom passform. 
 
Mössa och pulsvärmare bör valkas och kanske borstas lite grann för att få en tätare och mjuk 
yta. Just ullen från Gotlandsfår kan ge en riktigt lurvig och fin yta efter borstning vilken bör 
utnyttjas. 
 
Storhalsduk stickad i PälsBlend P eller VP1, 100 gram 
Lägg upp 40 m på stickor nr  9 och sticka rätstickning till önskad längd. 
100 gram garn ger en stickad halsduk om c:a 250 cm.  
 
Till lång frans går det åt c:a 25 gram garn. Gör fransen i avvikande färg eller i samma som det 
stickade. Klipp trådar som är c:a 37 cm, lägg ihop två trådar och vik dubbelt för in den 
dubbelvikta öglan genom en maska i halsdukskanten och dra ändarna igenom öglan. Varje 
frans kommer nu att bestå av 4 trådar. Placera önskat antal fransar jämnt över halsdukskanten, 
dra till öglorna så alla är lika hårda. Gör lika frans i båda ändarna. 
 
Eller välj att sticka, virka eller sy ihop halsduken till en rundhalsduk. 
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