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Mössan passar huvudmått på 50-58 cm

Mössan mäter ca. 29 cm utan kanten uppvikt och 21 cm med uppvikt kant. Mössan är enkel att sticka
längre om du vill ha mer häng i toppen. 

Material

Garn

Infinity Hearts Snowdrop.

Innehåller: 100% ull

Löplängd: 50 gram = ca. 50 meter.

Garnåtgång

100 g

Stickfasthet:

12 maskor x 19 varv = 10 x 10 cm. Bredden är mätt med provlappen nedtryckt mot underlaget.

Stickor:

Rundsticka 5 mm 40 och 80 cm.

Eller den stickstorlek som du behöver för att få rätt stickfasthet. 

Förkortningar

m: maska

r: rät maska

am: avig maska

vm: vriden maska

s: sticka

RS: rätsidan

AS: avigsidan
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v: varv

 

Tillvägagångssätt

Mönster - 2x2 resårstickning:

Mössan stickas i 2x2 resår, det vill säga att du växelvis stickar två räta maskor och därefter två aviga
maskor. 

Mössan:

Lägg upp 64 m med italiensk uppläggning på rundsticka 5 mm 40 cm. Italiensk uppläggning ger en
snygg och elastiskt kant som nästan är osynlig. Om du inte känner till italiensk uppläggning, har t.ex.
Kimmie Munkholm bra videor på YouTube.

Sticka fram och tillbaka enligt följande:

1. s (AS): *1 r, 1 am löst med garnet framför arbetet* upprepa från * till * tills det är 2 m kvar, 1 r, 1 av

2. s (RS): *1 r, 1 am löst med garnet framför arbetet* upprepa från * till * tills det är 2 m kvar, 1 r, 1 av

Nu ska du sticka runt. Innan du kan börja sticka 2x2 resår ska du flytta på några av maskorna, det
gör du så här:  

* 1 r. 2 maskor flyttas runt (det gör du genom att sticka den högra stickan rakt in i andra maskan och
lyft av den ihop med den första maskan - lyft tillbaka de båda maskorna på vänstra stickan. 1 vm r, 1
vm am, 1 am. * Upprepa från * till * varvet ut.

Sticka runt med 2x2 resår tills arbetet mäster 25 cm. Om du vill ha mer häng i mössan fortsätter du
bara att sticka runt tills du får den önskade längden. 

Placera 4 markörer enligt följande från varvets början:

5 m, markör, 16 m, markör, 16 m, markör, 16 m, markör, 11 m. Alla markörerna sitter nu mellan två
räta maskor.  

Nu ska du sticka intagen i mössans topp.

V 1: *Sticka 2x2 resår som maskorna visar till 2 m före nästa markör, 2 r ihop, flytta markören till
höger sticka, lyft av 2 rm en i taget, sätt tillbaka dem på vänstra stickan och sticka dem som vridna
räta maskor tillsammans. * upprepa från * till * varvet ut



 

Upprepa v 1. 4 gånger totalt.

Sticka v 1 2x2 resår som maskorna visar.

Sticka v 1 3 gånger. Nu har du 8 m på stickan. Klipp av garnet och dra garnändan genom maskorna.
Dra åt och trä ner garnändan genom hålet i toppen. Fäst tråden på avigsidan. 

Dela ditt slutresultat med oss på följande hashtags #ritohobby, #StickaMedAnnika och
#WinterWonderMössan
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