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Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se

GARNET KOMMER FRÅN
GARNGROSSISTEN

Byt till grått garn och sticka 7 varv. Sticka
det sista varvet av de 7 v med minskningar:
sticka 13 m, ta ihop 2 m osv.
Byt till vitt garn, sticka 12 m och ta ihop
2 m. Fortsätt så varvet ut. Nästa varv stickar
du 11 m och ta ihop två. Fortsätt så till du
har 8 m mellan minskningarna. Ta sedan
ihop m utan mellanrum. Fortsätt tills du har
8 m kvar. Dra igenom garnet.
Öronlappar:
Plocka upp 18 m i nederkanten med vit
Lovikka och sticka slätstickning i 4 varv.
Minska 1 m i varje sida.
Sticka 4 v. Minska 1 m i varje sida.
Sticka 4 v. Minska 1 m i varje sida.
Sticka ytterligare 4 v. Maska av de
återstående 12 maskorna.
Gör en likadan öronlapp på motstående
sida av mössan. Mellan de båda öronlapparna ska det vara 14 maskor på mössans
framsida och 20 maskor på baksidan.
Tvätta nu mössan i 40° i maskinen (inte
varmare!) När den är fuktig formar du lätt
mössan som du själv önskar. Exempelvis
ett litet uppvik i pannan eller forma öron
lapparna lite utåt, alltefter tycke och smak.
Lycka till!
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Lägg upp 70 m med rundsticka nr 8 i grå
Lovikka och sticka 12 varv. Byt till vit Lovikka
och sticka ytterligare 12 varv. På det 3:e och
9:e varvet görs muscher* jämnt fördelat över
varvet.
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Mössan stickas genomgående i slätstickning. Mössan krymper ca 40 % i maskinen så
bli inte förskräckt över storleken på arbetet.

LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA
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Garn: Lovikka
Garnåtgång: 1 nystan vit, 1 nystan grå
Storlek: L
Stickor: Rundsticka nr 8
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design
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Tovad hjälmmössa
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* SÅ HÄR GÖR DU EN MUSCH
Sticka 5 m i samma m, växelvis i den
främre och den bakre maskbågen.
Vänd, sticka 5 aviga,
vänd, sticka 5 räta,
vänd, sticka 5 aviga,
vänd och sticka med
dessa 5 m.
Lyft första m ostickad,
ihop 2 och dra den
lyfta över de ihopstickade. Sticka ihop
de två sista och dra
Två färdiga
m över dessa. Då
muscher.
Observera att det
har du åter 1 m på
är 4 m mellan mustickan. Sticka 8 m
scherna på bilden,
mellan varje musch
men enligt mönstret
ska det vara 8 m.
varvet ut.

