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”Rasta”mössor
Design & beskrivning Pia Johansson
Stickad mössa
Storlek: 1 storlek
Garnåtgång: 1 nystan av varje färg 301 svart, 304 rött, 354 grön och 347 gul.
Rundstickor: 40 cm 3½ och 4½ mm. Strumpsticka: 4½ mm
Masktäthet: 18 m och 24 v = 10 x 10 cm slätstickning
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många maskor,
byt till grövre stickor.
Randning: *4 varv rött, 4 varv grönt, 4 varv gult, 4 varv svart* upprepa denna randning hela mössan.
Stickad mössa: Lägg med svart garn upp 80 m på rundsticka 3½ och sticka resår i 2½ cm. Byt till st nr 4½
och rött garn, sticka enl följande v 1: Öka 15 m jämnt fördelat över varvet,
v 1-3: slätstickning (räta varv)
Upprepa dessa 4 varv 2 ggr till (= öka 45 m). Sticka vidare runt i slätstckning och sticka randning enl ovan.
Upprepa tills mössan är ca 21 cm och du ska börja på den 4:e röda randen
Minska nu på detta sätt: (När rundstickan blir för lång, byt till strumpsticka)
*2 m ihop 5 räta m* upprepa v ut. 1 rät varv.
*2 m ihop 4 räta m* upprepa v ut. 1 rät varv
*2 m ihop 3 räta m* upprepa v ut. 1 rät varv
*2 m ihop 2 räta m* upprepa v ut. 1 rät varv
*2 m ihop 1 rät m* upprepa v ut.
2 maskor ihop hela varvet i 2 varv.
Tag av garnet och drag genom de rest m. Drag till och fäst väl. Fäst lösa trådar.
Design & beskrivning Pia Johansson
Virkad mössa
Storlek: S(M)L
Garnåtgång: 1 nystan av varje färg 354 grön, 301 svart, 304 rött och 347 gul.
Virknål: 4-4½ mm
Masktäthet: ca 12 st och 10 lm= 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare virknål. Om du får för många maskor,
byt till grövre virknål.
Randning: * 2 varv grönt 354, 2 varv svart 301, 2 varv rött 304 och 2 varv gult 347* Upprepa denna randning hela mössan.
Virkad mössa: Lägg upp 7 lm med grönt garn (354) och slut till en ring med sm.
Virka 12(14)16 fm om ringen. Byt till svart garn och vidare randning enl ovan.
V1: 2 st i varje fm
V2: 1 st i st, 1 lm, 1 st i nästa st.
V3: 1 st i st, 1 st om lm.
V4 och alla följande varv: *1 st i st, 1 lm, 1 st i nästa st*
Upprepa * till * tills mössan är så lång som du vill ha den. Avsluta med 1 varv st, men hoppa över var 4:e lm.

