
Sarah & Angel hue

Størrelse:                   One size

Garn:                         Sarah & Angel by Permin
Garnforbrug:
Sarah fv. 883603        1 nøgle
Angel fv. 884173        1 nøgle

Pinde:                         Rundpind (40 cm) 3½ mm, strømpepinde 3½ mm.

Strikkefasthed: 22 m x 28 omg = 10 x 10 cm
 Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Forkortelser: r=ret, vr=vrang, m=maske, omg=omgang

Huen strikkes i dobbeltgarn: 1 tråd Sarah og 1 tråd Angel.

Slå 96 m op på rundpind 3½ mm. Strik 10 cm rundt i rib (1r, 1 vr).
Fortsæt i glatstrikning til arbejdet måler ca. 16 cm fra ribkanten. Sæt 4 markeringer (24 m mellem hver markering). Tag nu 
ind før hver markering ved at strikke 2 r sammen på hver omg. Skift til strømpepinde når der ikke længere er masker nok 
til rundpinden. Strik til der er 3 m tilbage mellem hver markering, disse strikkes sammen to og to. Bryd garnet og træk det 
gennem de sidste masker.
Hæft alle ender. 

Design Jessica Strand

Vi elsker at se hvad I strikker, så følg os gerne på Instagram @bypermin og @carlperminsv, og del gerne dit arbejde og din process 
med hashtagget #bypermin.



Sarah & Angel mössa

Storlek: One size 

Garn:  Sarah & Angel by Permin
Garnåtgång:
Sarah fg. 883603 1 nystan 
Angel fg. 884173 1 nystan

Stickor: Rundsticka (40 cm) 3½ mm, strumpstickor 3½ mm.

Stickfasthet:  22 m x 28 v = 10 x 10 cm
 Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Förkortningar: rm = rätmaska, am = avigmaska, m = maska, v = varv

Mössan stickas i dubbelt garn: 1 tråd Sarah och 1 tråd Angel.

Lägg upp 96 m på rundsticka 3½ mm. Sticka 10 cm runt i resår (1 rm, 1 am).
Fortsätt i slätstickning till arbetet mäter ca 16 cm från resårkanten. Sätt 4 markeringar (24 m mellan varje markering). 
Börja med minskningarna före varje markering, genom att sticka 2 rm tillsammans på varje v. Byt till strumpstickor 
när de inte längre fi nns maskor kvar för rundstickan. Sticka till det 3 rm kvar mellan varje markering, dessa stickas 
tillsammans två och två. Ta av garnet och träd det genom sista maskorna.
Fäst av lösa trådar.

Design Jessica Strand

Vi älskar att se vad ni stickar, så följ oss gärna på Instagram @bypermin & @carlperminsv och dela gärna ditt arbete och din process 
med hashtaggen #bypermin.


