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Rundstickad mössa med flätor i Sunny

Design och beskrivning Pia Johansson
Storlek: S/M 
Rundsticka nr 4 ½, 40 cm lång. Strumpsticka  nr 4 ½ mm
Masktäthet: ca 19 m, flätmönster = 10 cm
Garnåtgång: Sunny (100 gram), 1 nystan

Mönstret delbart med 7 m

Kontrollera masktätheten noga. För många 
maskor, byt till tjockare stickor.  
För få maskor, byt till tunnare stickor.

Arbetets gång:  Lägg upp 84 m på rundsticka 
och sticka runt enl. diagram,  
(1:a v = 3 aviga 4 räta). Sticka rakt upp tills  
mössan är 28 cm, börja nu minska, upprepa * 
till * hela varvet.  *1 avig, 1 rät, 2 räta ihop,  
1 rät, 2 aviga ihop*. 

På nästa varv stickas *3 räta ihop, 2 aviga 
ihop*.

Klipp av garnet och dra genom de resterande 
maskorna. Drag till och fäst väl på avigan.

Rätstickad mössa på 2 stickor i Sofia

Storlek: 2/3 år-(4/5) år-6/9 år- (dam XXS/XL)-herr S/XL
Mössans omkrets ca: 42-(45)-49-(53)-57 cm. 
Garnåtgång: Sofia (50 gram), 1-(2)-2-(2)-3 nystan
Stickor:  4 ½ mm
Masktäthet: 17 m rätstickning = 10 cm

Kontrollera masktätheten noga. För många maskor, byt till tjockare stickor. För få maskor,  
byt till tunnare stickor. Kantmaska = sista m lyfts rät, första m stickas rät alla varv.

Arbetets gång: Lägg med st nr 4 ½  upp 72-(77)-84-(91)-98 m. sticka rätstickning = alla varv 
räta. Sticka rakt upp tills mössan är 16-(17)-18-(19)-20 cm. Nu börjar minskningarna. *sticka 
5 m sticka ihop den 6:e och 7:e m* Upprepa * till* varvet ut. Sticka 3 varv och minska på 4:e 
varvet: *sticka 4 m och sticka ihop den 5:e och 6:e m* Upprepa * till * varvet ut.  
Sticka 3 varv och minska sen på 4:e varvet *sticka 3 m sticka ihop den 4:e och 5:e m*  
Upprepa * till * varvet ut. Sticka 1 varv och minska på nästa varv *Sticka 2 m sticka ihop den 
3:e och 4:e m* Upprepa * till * varvet ut. Sticka 1 varv och minska på nästa varv *sticka 1 m 
och sticka ihop den 2:a och 3:e m* Upprepa * till * varvet ut. Sticka 1 varv och minska på 
nästa varv genom att sticka ihop m 2 och 2 varvet ut. Tag av garnet och trä med en nål  
garnet genom maskorna. Drag till och fäst väl på avigan. Sy ihop mössan mitt bak.
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