BASMÖNSTER FÖR MÖSSA
Storlek: One size
Garnåtgång: Novita 7 Bröder 100 g
Virknål: Novita nr 3½ eller enligt handlag.
Virksätt: Virka fasta maskor (fm) enl. beskrivningen.
Virkfasthet: ca 21 fm = 10 cm.
Sno garnet runt fingret och virka i denna ögla Varv 1: 8 fm.
Virka v i spiraler dvs. gå direkt över från föregående v till
nästa. Varv 2: 2 fm i varje m = 16 fm. Varv 3: *1 fm, 2 fm
i följ. m*, upprepa *-* = 24 fm. Varv 4: 1 fm i varje m = 24
fm. Varv 5: *2 fm, 2 fm i samma m* = 32 fm. Varv 6: *3 fm,
2 fm i samma m* = 40 fm. Varv 7: *4 fm, 2 fm i samma m*
= 48 fm. Varv 8: 1 fm i varje m = 48 fm. Varv 9: *5 fm, 2 fm
i samma m* = 56 fm. Varv 10: *6 fm, 2 fm i samma m* =
64 fm. Varv 11: *7 fm, 2 fm i samma m* = 72 fm. Varv 12:
1 fm i varje m = 72 fm. Varv 13: *8 fm, 2 fm i samma m* =
80 fm. Varv 14: *9 fm, 2 fm i samma m* = 88 fm. Varv 15:
*10 fm, 2 fm i samma m* = 96 fm. Varv 16: 1 fm i varje m
= 96 fm. Varv 17: *11 fm, 2 fm i samma m* = 104 fm. Virka
därefter utan ökningar tills mössan är 18 cm hög eller har
önskad höjd.
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BASMÖNSTER FÖR STRUMPOR

BASMÖNSTER FÖR VANTAR

Storlek: ca 30(38)46
Garnåtgång: Novita 7 Bröder 150(150)200 g
Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enligt handlag.
Sticksätt: Resår i rundvarv: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v rätt.
Stickfasthet: 21 m slätstickning = 10 cm.

Storlek: 110 cm (dam) herr
Garnåtgång: Novita 7 Bröder 100(100)150 g
Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enligt handlag.
Sticksätt: Resår i rundvarv: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v rätt.
Stickfasthet: 21 m slätstickning = 10 cm.

Lägg upp 40(48)56 m och fördela m jämnt på fyra stickor
= 10(12)14 m på var. Varvbytet sker mellan 1:a och 4:e
stickan. Sticka i rundvarv 12(14)16 cm resår.
Påbörja hälen genom att sticka m från 1:a stickan över
på 4:e (= 20(24)28 m). De övriga m väntar. Vänd, lyft 1:
a m ostickad och sticka de övriga m avigt. Vänd, *lyft 1 m
ostickad, sticka 1 rm*, upprepa *-* v ut. Upprepa dessa
båda v totalt 10(12)14 gånger (= 20(24)28 v).
Sticka ytterligare 1 avigt v och påbörja hoptagningarna
under hälen, fortsätt i samma sticksätt som hittills. Sticka
från ena kanten tills det i den andra återstår 7(9)10 m.
Sticka 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra
den lyfta m över den stickade), vänd arbetet. Lyft den 1:a
m ostickad, sticka 6(6)8 am och 2 am ihop, vänd arbetet.
Lyft 1:a m ostickad, sticka tills det återstår 6(8)9 m, 1 öhpt.
Fortsätt på detta sätt tills alla m i sidorna är slut, på mitten
återstår hela tiden 8(8)10 m. Fördela m på två stickor (4,4
(5,5) 5,5 m).
Plocka på den lediga stickan upp 10(12)14 m utmed
hälens vänstra kant + 1 m mellan stickorna. Sticka dessa
m vridet rätt över på 1:a stickan. Sticka slätst med m på
2:a och 3:e stickan. Plocka upp 1 m mellan stickorna +
10(12)14 m utmed hälens högra kant och sticka dessa m
vridet rätt över på 4:e stickan. Sticka slätst i rundvarv med
dessa 50(58)68 m och sticka vristens kilhoptagningar:
sticka i slutet av 1:a stickan de 2 sista m rätt ihop och i
början av 4:e stickan 1 öhpt. Sticka 1 v utan hoptagningar,
upprepa hoptagningarna, sticka 2 v utan hoptagningar,
upprepa hoptagningarna, sticka 3 v utan hoptagningar,
osv. tills det på alla stickor återstår 10(12)14 m. Sticka
utan hoptagningar tills foten mäter 15(20)25 cm eller tills
strumpan når över lilltån.
Påbörja hoptagningarna för tån: sticka i slutet av 1:a och
3:e stickan 2 rm ihop, 1 rm och i början av 2:a och 4:e
stickan 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hoptagningarna vartannat
av tills det på varje sticka återstår 5(6)7 m. Sticka därefter
hoptagningarna varje v tills det återstår 8 m. Ta av garnet,
trä genom m, dra till och fäst väl.

Vänster vante
Lägg upp 32(44)48 m och fördela jämnt på fyra stickor.
Byte av v sker mellan 1:a och 4:e stickan. Sticka i rundvarv
10(11)12 cm resår. Sticka 2 v slätstickning och påbörja
därefter tumkilen: sticka från början av v tills det återstår 4
m på 2:a stickan. Sticka 1 ökning (= ta tvärtråden mellan
m på vänster sticka och sticka 1 rm vridet), 2 rm, 1 ökning,
sticka v ut. Upprepa ökningarna vart 3:e v ytterligare 3(5)6
gånger alltid med 2 m mer mellan ökningarna. Sticka efter
de sista ökningarna 1 v och följ. v fram till kilen. Lägg kilens
10(14)16 m över på en hjälptråd att vänta och lägg upp
2 nya m i stället för dessa m. Fortsätt i slätstickning tills
vanten från resåren mätt är ca 11(16)17 cm eller tills den
når över lillfingret.
Sticka hoptagningarna så här: sticka i början av 1:a och 3:
e stickan 1 rm, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm
och dra den lyfta m över den stickade) samt i slutet av 2:
a och 4:e sticka 2 rm ihop, 1 rm. Upprepa hoptagningarna
varje v tills det återstår 8 m. Ta av garnet, trä genom m, dra
till och fäst väl.
Tummen: Ta m från hjälptråden på stickorna och plocka
upp 2 m bakom tummen. Fördela dessa 12(16)18 m på
3 stickor och sticka slätst i rundv. När tummen mäter
3,5(5)5,5 cm eller då den når upp till halva nageln, påbörja
hoptagningarna. Sticka i slutet av varje sticka 2 rm ihop tills
det återstår 4 m. Sticka 1 m och dra de övriga m över den
stickade från vänster mot höger, fäst väl.
Höger vante
Sticka spegelvänt av vänster, dvs. tumkilen innanför 2 m i
början av 3:e stickan.

