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

Mössa
Design och beskrivning: Pia Johansson
Storlek: Dam M
Garnåtgång: 2 nystan Raggsocksgarn (2 färger)
eller 1 nystan Viola Magic 
Rundsticka nr 4,0 mm och 4,5 mm, ev strumpsticka nr 4,5 mm
 
Lägg på rundsticka nr 4 upp 76 m ( i grundfärgen) och sticka resår 2 rm 2 am. 6 varv med grundfärg och 3 varv med effektfärg 
(färgen du har valt att randa med), stickas 3 gånger = 3 ränder. Stickar du i Viola Magic så byter du inte färg. Byt till st nr 4,5 och 
slätstickning i rundvarv = alla varv räta, och resten av arbetet stickas med grundfärgen. Sticka tills arbetet mäter 23 cm, då börjar 
du minska så här:
V 1: 2 m ihop 5 m
V 2 - 3: räta
V 4: 2 m ihop 4 m. OBS! när rundstickan känns för lång kan du byta till strumpstickor.
V 5-6: samma som V 2-3
Fortsätt så med 1 m mindre mellan minskningarna för vart minskningsvarv tills det är 1 m kvar mellan. Sticka 2 v räta och på 
nästa v stickas m ihop 2 och 2 hela varvet, klipp av garnet och drag igenom de resterande maskorna och fäst väl. Fäst lösa trådar 
på avigan.

Barnmössa
Storlek: 4/6-(8/10)-12 år
Rundsticka: 4,0 mm och 5,0 mm 40 cm. Strumpsticka 5,0 mm
Garnåtgång: Viola Magic 1 nystan eller Raggsocksgarn 1 nystan
Lägg upp 80-(80)-88 m på rundsticka nr 4. Sticka resår 2 rm 2 am i 3-(4)-4 cm. Byt till st nr 5 och slätstickning. När hela mössan 
mäter 13-(15)-17 cm, minska genom att sticka *6m 2 m ihop* upprepa varvet ut. Sticka 2 varv. Byt till strumpsticka när rund-
stickan känns för lång. Upprepa minskningen 2 gånger till med 1 m mindre mellan minskningarna och med 2 varv mellan. Sticka 
6 varv, sticka sen ihop maskorna 2 och 2. Sticka rakt upp tills hela arbetet mäter 40-(43)-46 cm (eller önskad längd). Sticka ihop 
maskorna 2 och 2. Klipp av garnet och drag igenom de resterande maskorna, drag till och fäst tråden väl på avigan. Fäst alla lösa 
trådar på avigan. Gör 2 tofsar och fäst i toppen av mössan.

Randig socke i Raggsocksgarn
Design och beskrivning: Pia Johansson
Storlek: S/M-(M/L)
Garnåtgång: 2-(2) nystan grundfärg och 1-(1) nystan rand färg
Strumpstickor: 4 och 4,5 mm
Lägg på strumpstickor 4 med grundfärgen upp 40-(44) m. Fördela jämnt över 4 strumpstickor = 10,10,10,10 m-(11,11,11,11 m) på 
var sticka. Sticka resår 1 rm 1 am i 2½ cm.
Byt till sticka 4,5 och slätstickning, sticka 3 varv med rand färgen och 7 varv med grundfärgen, upprepa detta 5 gånger = 5 ränder. 
När du har stickat de sista 7 varven med grundfärgen stickas foten i grundfärgen.
Nu stickas för häl: Sticka fram och tillbaka i slätstickning på st nr 1 och 4 i 6-(7) cm. Sticka 13-(14) m, lyft 1 m sticka 1 rm, 
drag den lyfta m över, sticka 1 rm, vänd. Lyft 1:a m, sticka tills du har 7-(8) m kvar, 2 am tillsammans, 1 am. Vänd. Fortsätt med 
att sticka 1 m mer för var vändning tills maskorna är slut. Plocka nu upp 10-(11) m på var sida om hälen, sticka vidare på alla 4 
stickorna, 1 varv rät. Minska nu på 1:a och 4:e stickan så här: På 1:a stickan stickas de 2 sista m ihop och på 4:e stickan, lyft 1:a m, 
sticka 1 rm, drag den lyfta m över. Upprepa varje varv tills det finns 10-(11) m på varje sticka. Sticka vidare runt tills foten är 23-
(25) cm. Maska av för tån på sticka nr 1 och 3: sticka tills du har 3 m kvar, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över. På sticka 
2 och 4: sticka 1 m, 2 rm ihop. Upprepa denna minskning varje varv tills du har 2 m kvar på varje sticka. Klipp av garnet och drag 
igenom de resterande maskorna. Drag till och fäst väl.

Mössor och strumpor i Raggsocksgarn eller Viola Magic


