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211 A. Mössa med öronlappar 
Design & beskrivning: Pia Johansson
Storlek: 8/10-12/14 år M-L
Garnåtgång: 100 g
Rundsticka: 5½ - 40 cm, Strumpsticka 5½
Virknål 5½
Masktäthet: 14 m = 10 cm

Öronlappar: Lägg upp 3m, sticka 1 avigt varv. Sticka 1rm, öka 1m, sticka 1rm, öka 1m sticka 1rm, 1 avigt varv. Öka 
på alla räta varv 1 m innanför kantmaskan i båda sidor. När det är ökat 6-6-7-7 ggr stickas 4-6-8-8 varv slätstickning. 
Klipp av garnet och låt arb vila. Sticka ytterligare 1 öronlapp.

Mössa:
Börja med ena öronlappen, lägg upp 7-9-9-11 nya m sticka den andra öronlappen, lägg upp 19-21-21-23 nya m. Sticka 
nu runt i slätstickning (alla varv räta) tills arbetet från nacken mäter 10-11-13-14 cm, dela nu arbetet i 4 lika delar, 
markera med en tråd i avvikande färg. Nu börjar minskningarna, när maskorna inte räcker till, byt till strumpstickor. 
*Minska 1 m på var sida om tråden, sticka 2 varv* upprepa *-* tills det finns 2 m kvar på var sticka. Klipp av garnet och 
dra genom maskorna. Fäst alla trådar. Virka 1 v fasta m runt mössan. (Hoppa ev. över någon maska då och då så att 
kanten inte bubblar) Klipp nu 6 trådar ca 50 cm långa till var öronlapp dra trådarna jämnt fördelade genom öronlap-
pens början och fläta. Klipp 6 trådar 60 cm långa till tofs, dra igenom överst på mössan och fläta. Tag en tråd och sno 
hårt runt flätan och fäst.. 
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211 B. Mössa med flätor
Design & beskrivning: Pia Johansson
En storlek
Passar huvudomkrets ca. 54-59 cm
Rundstickor:  nr 6-40 cm. Ev strumpsticka nr 6
Garnåtgång: 100 g 

Lägg upp 72 m på st nr 6 och sticka enl diagram i rundvarv tills arb. är 21 cm. Minska nu på följande sätt: 
v1: *2rm ihop 2rm ihop 2 am ihop* upprepa hela v.
v2: *1am 2rm ihop* upprepa hela v.
Klipp av garnet och dra genom de resterande m. dra till och fäst ordentligt.

upprepa varv 1-6 och maska 1-6

maska 1-6


