Mössa med mönster inspirerat av en norsk kofta

Garn: 1 nystan Kauni tvåtrådigt flerfärgat, 1 nystan enfärgat Kauni eller Visjö.
Mössorna på bilderna är från det regnbågsfärgade Kaunigarnet.
Stickor: 2,5 mm och 3,5 mm, strumpstickor eller rundstickor.
Masktäthet är 23 maskor på 10 cm.
Den här mössan passar en normalstor till stor vuxen. Till ett litet vuxenhuvud eller ett barn kan man
sticka på stickor 3 mm i stället för 3,5 mm.

Lägg upp 104 maskor på stickor 2,5 mm med det enfärgade garnet, sätt ihop uppläggningsvarvet till
en ring, se till att det inte är vridet och sticka 1 rät 1 avig i 8 – 10 varv.
Det kan vara trevligt med en rundad uppläggningskant på mössan, titta då i min
beskrivning http://www.barbros-stickning.se/cap.pdf där beskrivs hur man gör en
sådan start på mössan och där beskrivs också hur man stickar med två färger med bra
resultat så att mönstret inte drar ihop sig.
Om mössan stickas med båda garnerna i vänster hand så läggs mönsterfärgen närmast
stickningen på vänster pekfinger. Den färg som ligger närmast stickningen syns bäst i
mönstret så bottenfärgen kan gärna ligga längst bort på fingret från stickningen.
När resåren är stickad fortsätter mössan med det flerfärgade garnet och stickor 3,5 mm. På första
varvet ökas till 128 maskor. Det innebär att man stickar 4 maskor, ökar 1, hela varvet till man på
slutet har 8 maskor kvar då görs ingen mer ökning. Kontrollera att det är 128 maskor på varvet och
sticka efter diagrammet. Första varvet i diagrammet är ökningsvarvet så det är redan stickat när man
börjar läsa där. Läs diagrammet från höger till vänster. Diagrammet omfattar 16 maskor och
upprepas 8 gånger på varvet.
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När minskningarna i toppen ska göras stickas den första maskan i diagrammet och därefter minskas
en genom att man lyfter en maska som om den skulle stickas rät, lyft en till som om den skulle stickas
rät, sticka ihop dessa två. Sticka mönstret till andra sidan av diagrammet och där stickas 2 maskor
ihop. (Mellan minskningarna blir det en maska). Som det visas i diagrammet görs minskningarna
vartannat varv. I toppen görs på slutet minskningar över 3 maskor. Då lyfts 1 maska, sticka ihop 2 och
drag den lyfta över de hopstickade. Den minskningen är markerad med symbolen /\ i diagrammet.
Sista minskningen görs bara varannan gång, det finns inte fler maskor.
Tag av garnet och dra det genom de återstående maskorna. Drag ihop hålet och fäst trådarna. Tvätta
mössan så blir den mjuk.
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