Mössa i silkesgarn med virkad kant nertill

Garn: Silkegarn, ett hekto från Sidengården.se
Stickor och virknål: 4 mm, strumpstickor eller rundstickor.
Masktäthet är slätstickning på stickor 4 mm (stickat runt med bara rätstickning) ca 15 maskor på 10
cm. Om provlappen görs genom att sticka fram och tillbaka med aviga varv blir masktätheten oftast
annorlunda. Mössan kan anpassas genom att man virkar olika långt band för kanten nertill.
Använd virknålen och lägg upp genom att virka 13 luftmaskor. Virka 12 fastmaskor i bakre maskbågen.
Virka 54 varv och hela tiden virkas fasta maskor i bakre maskbågen. Virka ihop sista varvet med
uppläggningsvarvet, tag inte av tråden. Prova att kanten är lagom stor och anpassa den så att den
passar. Använd tråden där virkningen slutade och sätt den sista maskans ögla på stickan, plocka
därefter upp maskor i överkanten på det virkade. Plocka upp maskor så att det blir 84 maskor på
varvet.
Varv 1: Sticka 1 varv med räta maskor.
Varv 2: *Sticka 14 maskor, öka 1* upprepa hela varvet = 90 maskor.
Varv 3 och 4: sticka räta maskor hela varvet.
Varv 5 och 6: Sticka aviga maskor hela varvet.
Fortsätt att sticka 4 räta varv och 2 aviga tills det finns 5 aviga ribbor i mössan.
Nu börjar minskningarna i toppen, mönstret fortsätter i hela mössan med 4 räta varv och 2 aviga.
*Sticka 13 maskor, sticka ihop 2*, upprepa det hela varvet.
Sticka 2 varv utan att minska.
*Sticka 12 maskor, sticka ihop 2*, upprepa hela varvet.
Sticka 2 varv utan att minska.
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*Sticka 11 maskor, sticka ihop 2*, upprepa hela varvet.
Sticka 1 varv utan att minska.
Från och med nu görs minskningarna vartannat varv tills 6 maskor återstår. Tag av garnet och drag det
genom de 6 maskorna. Drag åt och fäst trådarna.
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