Mössa i två färger

Mössan är stickad i Regia på en kort rundsticka 2 mm och 3 mm
Gör den här uppläggningen och få en mjukt rundad kant som är lite tjockare än ett
vanligt uppläggningsvarv och lite mer elastiskt också.
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Tag ett garn i en annan färg än den du ska sticka med och lägg upp på det
sätt du är van hälften av det antal maskor du ska ha i resåren + 1. Mössan
ska ha 132 maskor, alltså lägger vi upp 66 + 1 =67 maskor.
Sticka med en storlek mindre stickor ( 2mm) än du tänker sticka mössan med
och sticka ett rätt varv med mössgarnet, utan att sluta varvet till en cirkel.
Sticka bara ett varv räta maskor som om det skulle bli en vanlig platt lapp.
Nu stickas en rät maska i den stickade maskan på stickan och nästa maska
stickas avigt i den tråden som går tvärs mellan maskorna som stickades på
första varvet. När man kommer till sista maskan så stickas en maska avigt i
den tvärsgående tråden och den sista maskan. Man stickar alltså ihop den
tvärgående tråden och den sista maskan till en avig maska.
Nu sluts stickningen samman till en cirkel
Varv1:Sticka en rät maska, lyft en maska avigt med garnet framför maskan.
(Garnet läggs alltså på hitsidan om arbetet när man lyfter maskan). Upprepa
detta varvet ut, alltså, sticka en rät som vanligt och lyft den aviga med garnet
framför den.
Varv 2: Nu lyftes de räta maskorna på varvet och de aviga stickas. Lyft den
räta som om den skulle stickas avigt med garnet bakom arbetet, sticka en
avig, upprepa varvet ut.

Upprepa varv 1 och 2 i fyra eller sex varv. Därefter byts stickan ut till den man tänker
sticka mössan i (3 mm) och så stickas vanlig resårstickning 1 rät, 1 avig i 2,5 centimeter.
Uppläggningsvarvet kan man nu klippa upp och pilla bort.
Sticka mössan i räta varv och gör ett mönster, till exempel 2 maskor i en färg och två i
en annan i två varv och så byter man färg så att mössan blir rutig. Sticka tills mössan är
13 centimeter ell önskad höjd, därefter görs kullen.
Sticka 20 maskor och därefter 2 maskor tillsammans, upprepa sex gånger. Sticka nästa
varv utan minskningar. Sticka därefter 19 maskor och 2 maskor tillsammans, upprepa
sex gånger. Fortsätt minskningarna på detta sätt vartannat varv tills det finns 66 maskor
kvar på varvet. Då görs minskningarna varje varv tills det återstår 6 maskor.
Sticka mönster med en färg i varje hand:
Det finns en jättebra liten video på nätet som visar hur man gör detta, kolla på den!

http://www.philosopherswool.com/Pages/Streamingvideo.htm
Det är
1.
2.
3.

fyra olika moment man använder när man stickar på detta vis
en maska stickad med garnet i vänster hand
en maska stickad med garnet i höger hand
att kunna binda det garn som man håller i höger hand när man stickar fem eller
flera maskor med den färgen som man håller i vänster hand
4. att kunna binda det garn som man håller i vänster hand när man man stickar fem
eller flera maskor med den färgen som man håller i höger hand

Lägg det ena garnnystat på vänster sida om dig och det andra på höger sida om knät.
Välj gärna att kolla mönstret först och lägg den färgen som har flest maskor på vänster
sida eftersom det är vänster hand vi är mest vana att sticka med.
En del håller garnet spänt när de stickar genom att vira det runt ringfingret eller lillfingret
innan det går upp över pekfingret, en del lägger det bara över pekfingret. När man
provar att sticka med bägge händer så känns det först ovant att lägga det runt fingrarna
på höger hand. Strunta i det då och träna bara först på att lägga garnet runt stickan när
maskan ska göras. Lite senare kan man se till att få bra spänning i tråden genom att
lägga det runt lillfingret till exempel. Då får man bättre styrning i stickandet och det går
fortare. Låt det komma av sig själv, krångla inte med detta i onödan inledningsvis.
1 en maska stickad med garnet i vänster hand
I Sverige är nog det här sättet det vanligaste. När man stickar en maska med garnet
som man håller i vänster hand så sticker man in höger sticka genom maskan på vänster
sticka, fångar upp tråden från fingret och drar igenom tråden genom maskan. Sist
släpper av den maskan man stickade i från vänster sticka.

2 en maska stickad med garnet i höger hand
När man stickar en maska med tråden i höger hand så sticker man in höger sticka i
maskan på vänster sticka, lägger tråden med höger hand om höger sticka som sitter
instucken i maskan, och drar genom tråden genom maskan, släpp av från vänster sticka.

Nu kan man sticka med ena garnet i vänster hand och andra garnet i höger.
3 att kunna binda det garn som man håller i höger hand när man stickar fem eller
flera maskor med den färgen som man håller i vänster hand.
När man ska sticka den tredje maskan med garnet från vänster hand så gör man först så
som man skulle gjort om man skulle sticka med garnet som kommer från höger hand.
Man sticker in höger sticka i maskan på vänster sticka, lägger om garnet från höger
hand, sedan lägger man med vänster hand dit även garnet från vänster sida, sedan tar
man tillbaka höger sidas garn från stickan och då binder vänstersidans garn fast
högersidans garn. Sticka maskan med vänstersidans garn, sticka även nästa maska med
vänstersidans garn och kolla därefter på avigsidan vad som hände. Garnet är prydigt
bundet och det på ett bra sätt som inte syns från rätsidan på stickningen.

Här är båda garnerna lagda om stickan och nu tar man tillbaka den blå tråden från
stickan och stickar den ljusa.

4 att kunna binda det garn som man håller i vänster hand när man stickar fem
eller flera maskor med den färgen som man håller i höger hand.
När man ska sticka den tredje maskan med garnet som kommer från höger hand så
sticker man in stickan från höger sida i maskan på vänsterstickan som vanligt och så
sticker man in den under det garn som man håller i vänster hand innan man lägger om
garnet med högerhanden. Sticka nästa maska som vanligt med höger hands garn och
kolla sedan på avigsidan. Även här är garnet prydigt bundet på avigsidan.

När man kommit så här långt upptäcker man att det är mycket enkelt att låta garnet
flyta med stickningen utan att man drar ihop det för mycket, det blir lagom löst hållet
och drar inte ihop mönsterstickningen.
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