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Raggsocksgarn
Pippi mössa och tumvantar

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

Storlek: Unisex
Garnåtgång: Vitt 200 gram, blått 100 g, rött 100 gram
Rundsticka 4½, strumpstickor 4½, stickor 4½, virknål 4½
Design och beskrivning: Margita Thörnström www.lappjantan.com

(Hela mössan stickas i rätstickning)
Mössa
Lägg upp 6 m och fördela dessa på 3 stickor. Sticka 1 v. På nästa varv öka 1 m innanför 1:a m på varje sticka = 12 m. Sticka 1 v (öka 
genom att plocka upp 1m emellan, vrid den och sticka den), öka 2 m varannat varv tills det finns 14 m på var sticka = 42 m. Nu ska 
det ökas och fördelas på 3 stickor till. Sticka 1 r, öka 2 m, sticka 6 m, öka 1 m, 1 r =10 m. Tag ny sticka, 1 r, öka 1 m, st 6 m, öka 1 m, 
1 r, upprepas på alla stickor = 6 st. Fortsätt öka varannat varv tills det finns 108 m. OBS! Här kan man ev byta till rundsticka. Sticka 4 
v utan ökningar. Byt till pippimönster och tag rött garn. Sticka 2 rött, 2 vitt i 2 varv, sticka 2 vitt, 2 rött i 2 varv. Sticka 8 varv vitt. Byt 
sen till blått garn och sticka 2 blått, 2 vitt i 2 varv, 2 vitt, 2 blått i 2 varv. Sticka 6 varv vitt. Ta nu en vanlig sticka och nu stickas 1:a 
öronlappen enligt följande: Vänd arb, sticka 24 m, vänd, lyft 1:a m och alla 1:a maskor, sticka 4 varv. Minska 1 m i början och slutet 
av varannat varv 3 ggr. Sen stickar du 3 v, minska 1m i var sida 2 ggr. Minska 2 m i var sida varannat varv 2 ggr. Avmaska resterande 
maskor, ta av garnet. Fortsätt sticka på rundstickan och maska samtidigt av för nacken 25 m. Sticka en öronlapp till, lika som den 
första och maska av de resterande maskor från rundstickan. Fäst alla trådar.
Virka fm 1 varv runt mössan med de vita garnet, 1 varv med det röda garnet och 1 varv kräftmaskor med det blå garnet.
(Kräftmaskor = fm åt fel håll)

Vantar
Tumvante vänster
Lägg upp 52 m och fördela dem på 4 strumpstickor. Sticka 1 v rät, 1 v avigt, 13 v rät. Minska 1 m i början på varje sticka (12m). 
Sticka nu pippimönstret:
V1-2: 2 m rött, 2 m vitt - upprepas varvet ut
V3-4: 2 m vitt, 2 m rött - upprepas varvet ut
V5-7: vitt garn
V8-10: 2 m blått, 2 m vitt - upprepas varvet ut
V11-13: 2 m vitt, 2 m blått - upprepas varvet ut
V14-20: vitt garn
Nu stickas för tumkilen. OBS! räkna från där ihopsättningen av vantens uppläggning. Sticka nr 2, 10 m, öka 1 m, sticka 1 m, öka 1 m, 
sticka 1 m. Sticka de övriga som vanligt. Sticka 1 varv. (alla ökningar görs varannat varv).
Öka 2 m varannat varv tills kilen har 9 m. Sätt dessa m på en tråd och lägg upp 2 m i tumgreppet. Fortsätt sticka tills handen mäter 
11 cm eller till samma höjd som lillfingret. Minska nu innanför 1 m i början av varje sticka och när det finns 3 m kvar på varje sticka. 
Varannat varv tills det finns 4 m på varje sticka. Tag av garnet, trä garnet igenom det återstående maskorna. Fäst alla trådar.
Tumvante höger.
Stickas lika men kilens ökningar görs på sticka nr 3. Sticka 1 m, öka 1m, sticka 1m, öka 1m, sticka 10 m. Sticka och öka tills kilen har 
9 m. Sätt dessa på en tråd, sticka vanten lika som vänstervanten.
Tummen
Plocka upp 5 m på 2 stickor var. Plocka upp på den 3:e stickan, 6 m. Sticka 4 cm eller 1 cm från toppen av tummen. Minskning: sticka 
1m, 2 tills, sticka varvet ut. (Gör lika på alla stickor.) 1 v rät, gör minskningen 2 ggr till. Tag av garnet, trä igenom de återstående mas-
korna, fäst trådarna. Sticka den andra tummen lika. Fäst alla trådar.


