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Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se



Mössa, pojke 10–12 år

Garn: City
Garnåtgång: 1 nystan av varje färg (svart, vit, turkos, grön)
Storlek: pojke 10–12 år
Stickor: rundstickor nr 5 (eller strumpstickor nr 5)
Design & beskrivning: Margita Thörnström, Lappjäntan
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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Lägg upp 108 m på rundsticka nr 5 med svart garn. Tag ihop till en ring.
Sticka rm i 13 varv. Byt till grönt garn och sticka 1 varv rm och 1 varv am (vikvarv).

MÖNSTER

Varv 1–2 2 rm turkos, 2 rm grönt.

Varv 3–4 2 rm grön, 2 rm turkos

Varv 5–6 som varv 1–2

Varv 7 rm turkos

Varv 8 rm grön

Varv 9 am grön

Varv 10 rm turkos

Varv 11–12 2 rm grön, 2 rm turkos

Varv 13–14 2 rm turkos, 2 rm grön, 2 rm vitt

Varv 15–16 * 2 rm vitt, 2 rm turkos, 2 rm svart, 2 rm turkos, 2 rm vitt *. Upprepa * – *

Varv 17–18 * 2 rm svart, 2 rm vitt, 2 rm turkos, 2 rm vitt *. Upprepa * – *

Varv 19 Fortsätt sticka nu med enbart svart garn

Varv 20 1 rm, 1 am i 11 varv. Byt eventuellt till strumpstickor och fördela m med  
ca 27 m/sticka.
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Minska 1 m = 1 öhpt i början av varje sticka (lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över).  
Gör denna minskning med 2 varv utan minskning emellan. Tag sedan av tråden men låt  
den vara ca 30 cm lång.

Sätt en nål på tråden och trä igenom alla maskor, dra till ordentligt men inte alltför hårt och 
fäst tråden. Fäst även resterande trådar.

Sy fast den svarta kanten på insidan av mössan.

Virka en kant med fm (en i varje m) i det svarta varvet (vid vikkanten). Börja bak på mössan 
och fortsätt varvet runt. 

Virka 32 fm, vänd med 1 lm. Virka 20 fm, vänd med 1 lm. Virka 18 fm, vänd med 1 lm.  
Fortsätt tills det finns 10 fm, vänd med 2 lm. 5 st i mitten av de 10 fm, 2 lm, 1 fm i kanten.

Tag av garnet. Fortsätt vid 1:a öronlappens vändning. Virka fm tills 10 fm från mittbak, vänd 
me 1 lm. Virka 20 fm, vänd 1 lm. 

Virka en öronlapp till på samma sätt som ovan.

Fäst alla trådar, gör en toffs att fästa på mössans kulle. Sno eller fläta 2 snoddar att fästa på 
vardera öronlapp.


