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Mössa i näverkontmönster 

 

 
 

Garnet kommer från Östergötlands ullspinneri.  
Antingen används två färger eller så används sådant som randar sig själv. På bilden har 
garn använts som är självrandande i gröna och bruna toner. En härva garn räcker 
mycket väl (och det blir över till ett par pulsvärmare). 
 
Masktäthet: 33 maskor på 10 cm med stickor 3,5 mm 
 
Näverkont eller entrelac kan stickas på ett flertal olika vis, en del börjar från avigsidan, 
andra från rätsidan. Det varierar hur kanterna på rutorna hanteras med hjälp av lyfta 
maskor. Den som tycker att det blir snyggt med lite längre maskor i kanten av rutan 
lyfter maskorna där man stickat ihop rutorna, andra väljer att sticka alla maskor. I denna 
beskrivning har jag valt att använda lyfta maskor dels vid starten när trianglar stickas 
och dels efter att två maskor stickats ihop.  
 
Lägg upp 104 maskor med stickor 2,5 mm och sticka 8 varv i resår.  
 

1. Byt till stickor 3,5 mm och sticka räta maskor i 3 varv. På nästa räta varv ökas till 
120 maskor.  

2. Sticka 4 aviga varv.  
3. Sticka 1 rätt varv.  
 
4. Nu stickas rutmönster och vi börjar med att göra trianglar som vi därefter stickar 

fyrkanter i: 
a. Från rätsidan stickas 2 räta maskor, vänd 
b. lyft 1 maska, sticka en avig, vänd 
c. sticka 3 räta maskor, vänd 
d. lyft 1 maska, sticka 2 aviga, vänd 
e. sticka 4 räta, vänd 
f. lyft 1 maska, sticka 3 aviga, vänd 
g. sticka 5 räta, vänd 
h. lyft 1 maska, sticka 4 aviga, vänd 
i. sticka 6 räta och vänd inte på stickningen 

 
Upprepa nu punkt 4 tills det finns trianglar runt hela mössan.  
 
I stället för att hela tiden vända på stickningen så kan de aviga varven lika gärna stickas 
från rätsidan. Det går till så att man sticker in den vänstra stickan i maskan på höger 
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sticka, lägger om garnet om stickan och med hjälp av höger sticka så drar man av, eller 
lyfter över, maskan av stickan. Prova själv - det fungerar faktiskt. Gör alltså så här: 

1. Stick in vänster sticka i maskan på höger sticka 
2. Lägg tråden om vänster sticka, från vänster sidan över stickan och ned. 
3. Sticka upp en maska på vänster sticka, det kan gå lättare om höger sticka 

används för att lyfta maskan på höger sticka en aning.  
4. Kolla att du lagt tråden om stickan så att maskorna inte blir vridna. 

 
I fortsättningen av beskrivningen står det om aviga maskor på de aviga varven, men de 
stickas ju rätt om man gör det från rätsidan, men det blir lättare att förstå beskrivningen 
om de aviga varven markeras på något sätt. Det skulle annars bli väldigt mycket tal om 
att sticka från vänster och höger vilket jag tror blir svårare. 
Nu har vi trianglar runt hela varvet och ska sticka fyrkanter. 
  
 
Fyrkanter första omgången 

5. Nu finns den tråd vi stickar med intill en kant av den första triangeln vi stickade 
och vi ska sticka den första fyrkanten.  
Plocka upp 6 maskor utmed sidan av triangeln. Gör det så som vi brukar göra när vi 
ska plocka upp maskor runt en halsringning till exempel. Stick höger sticka genom 
kanten på triangeln och fiska upp tråden som hålls bakom stickningen så att det kan 
bli en ny maska på stickan. Upprepa så att det blir 6 maskor som plockas upp. Se till 
att maskorna plockas upp utmed samma rand av tidigare maskor så att 
upplockningen blir rak och fin, vänd.  
 
6. Sticka 5 aviga maskor, sticka ihop den sista maskan av de 6 med en maska från 
den intilliggande triangeln - alltså den maskan som finns bredvid den 6:e av de upp-
plockade maskorna, vänd. Lyft första maskan, sticka 5 räta vänd. 
Fortsätt på samma sätt tills alla maskor från triangeln är hopstickade med fyrkanten. 
Sluta med ett avigt varv.  
 
# 
När alla maskorna från triangeln är stickade fast i sidan på fyrkanten är det tid för 
ytterligare en fyrkant och nu plockar vi upp maskorna från toppen av en triangel ned 
mot basen av den. Plocka upp 6 maskor och se till att tråden som ska bilda maskor 
ligger på avigsidan av stickningen. Upplockningen av maskorna kan göras från 
avigsidan eller från rätsidan, det bestämmer man själv vilket som är lättast. Det kan 
vara lättare att få det snyggt och rakt om man håller stickningen med rätsidan mot  
sig. När de 6 maskorna finns på stickan så stickas en avig maska från triangeln som 
ligger bredvid de nyss upplockade maskorna och drag den sist upplockade maskan 
över den stickade maskan, vänd. 
 
7. Lyft den första maskan och sticka 5 räta maskor, vänd.  
 
8. Sticka 5 aviga maskor, sticka ihop 2 maskor avigt, vänd.  
 
Upprepa 7. och 8. tills alla maskorna från triangeln är ihopstickade med fyrkanten. # 
 
Upprepa från # till # så att det bildas fyrkanter runt hela mössan.  
 
 

Fyrkanter andra omgången 
 
När hela varvet är gjort stickas ett varv rätt på den senast gjorda rutan så att vi 
kommer fram till kanten där vi plockar upp 6 maskor. Sticka 1 rät maska från 
fyrkanten till vänster, drag den 6:e (sista) upplockade maskan över den stickade, 
vänd.  
 
9. Lyft 1 maska, sticka 5 aviga. 
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10. Sticka 5 räta, sticka ihop 2 maskor i bakre maskbågarna.  
 
Upprepa 9. och 10. tills alla 6 maskor på fyrkanten är ihopstickade med den nya 
fyrkanten. Nu sitter den nya fyrkanten på höger sticka och 6 nya maskor plockas upp 
till vänster om höger sticka. Sticka därefter 1 rät maska från fyrkanten till vänster, 
drag den 6:e (sista) upplockade maskan över den stickade, vänd.  
 
Fortsätt på detta sätt varvet runt. 
 
Fyrkanter tredje omgången 
 
Den sist stickade rutan sitter nu på höger sticka. Plocka upp 6 nya maskor till 
vänster, vänd. 
11. Sticka 5 aviga och 2 ihop, vänd. 
12. Lyft första maskan och sticka 5 räta, vänd. 
 
Fortsätt tills alla maskorna på den intilliggande fyrkanten har stickats ihop med 
fyrkanten. Sluta med ett varv från avigsidan. Nu plockas maskor upp från vänster till 
höger från rätsidan sett. Plocka upp 6 maskor, sticka en maska från rutan bredvid 
och drag den sist upp-plockade maskan över den stickade, vänd. 
 
13. Lyft en maska och sticka 5 räta, vänd 
14. Sticka 5 aviga, sticka ihop 2 avigt, vänd. 
 
Upprepa tills alla maskorna på intilliggande fyrkant har stickats.  
Fortsätt på detta sätt varvet runt. 
 
Fyrkanter fjärde omgången 
När hela varvet är gjort stickas ett varv rätt på den senast gjorda rutan så att vi 
kommer fram till kanten där vi plockar upp 6 maskor. Sticka 1 rät maska från 
fyrkanten till vänster, drag den 6:e (sista) upplockade maskan över den stickade, 
vänd.  
 
15. Lyft 1 maska, sticka 5 aviga. 
 
16. Sticka 5 räta, sticka ihop 2 maskor i bakre maskbågarna.  
 
Upprepa 9. och 10. tills alla 6 maskor på fyrkanten är ihopstickade med den nya 
fyrkanten. Nu sitter den nya fyrkanten på höger sticka och 6 nya maskor plockas upp 
till vänster om höger sticka. Sticka därefter 1 rät maska från fyrkanten till vänster, 
drag den 6:e (sista) upplockade maskan över den stickade, vänd.  
 
Fortsätt på detta sätt varvet runt. 
 
Trianglar igen 
Nu plockas 6 maskor upp i fyrkanten till vänster om den sist stickade fyrkanten, 
vänd. 

1. Sticka 5 aviga och sticka ihop 2, vänd. 
2. Lyft 1 maska, sticka 4 räta, lägg fram tråden som om du skulle sticka en avig 

maska, lyft maskan över från vänster sticka till höger sticka, lägg tråden runt 
själva maskan, runt "foten" på den, vänd. 

3. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 4 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
4. Lyft 1, sticka 3 räta, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt 

som maskan till vänster om den, vänd. 
5. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 3 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
6. Lyft 1, sticka 2 räta, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt 

som maskan till vänster om den, vänd. 
7. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 2 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
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8. Lyft 1, sticka 1 rät, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt som 
maskan till vänster om den, vänd. 

9. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 1 avig, sticka ihop 2, vänd. 
10. Lyft 1, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt som maskan till 

vänster om den, vänd. 
11. Sticka ihop 2 maskor, vänd inte. 

 
Plocka upp 6 maskor till höger om senast stickade trekant, sticka en maska från 
fyrkanten och drag den sist upp-plockade maskan över den stickade, vänd. 

12. Lyft 1 maska, sticka 4 räta, lägg fram tråden som om du skulle sticka en avig 
maska, lyft maskan över från vänster sticka till höger sticka, lägg tråden runt 
själva maskan, runt "foten" på den, vänd. 

13. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 4 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
14. Lyft 1, sticka 3 räta, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt 

som maskan till vänster om den, vänd. 
15. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 3 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
16. Lyft 1, sticka 2 räta, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt 

som maskan till vänster om den, vänd. 
17. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 2 aviga, sticka ihop 2, vänd. 
18. Lyft 1, sticka 1 rät, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt som 

maskan till vänster om den, vänd. 
19. Lyft maskan som har en tråd runt sig och sticka 1 avig, sticka ihop 2, vänd. 
20. Lyft 1, lägg garnet om nästa maska som lyfts på samma sätt som maskan till 

vänster om den, vänd. 
21. Sticka ihop 2 maskor, vänd inte. 

 
Upprepa hela varvet runt så att det bildas en rak överkant på stickningen.  
 
På nästa varv stickar vi maskorna tillsammans med den tråd som ligger runt maskan. För 
att komma åt att få upp maskan som ligger runt foten på maskan så går det lättast om 
man lyfter över maskan från vänster sticka till höger sticka, man tar vänster sticka och 
plockar upp tråden som ligger runt maskan, sätt tillbaka maskan och sticka ihop både 
maskan och omslaget till en maska. På detta sätt bildas inte hål vid vändningarna utan 
varvet ser normalt ut.  
 
Sticka 2 aviga varv.  
På det tredje aviga varvet görs minskningar. Sticka 10 aviga maskor och sticka därefter 
ihop 2 avigt, upprepa hela varvet. 
Sticka ett fjärde avigt varv. 
Sticka 3 räta varv och på det fjärde räta varvet görs minskningar. Sticka 9 räta maskor 
och sticka ihop 2 rätt, upprepa hela varvet. 
 
Fortsätt att sticka 4 aviga varv och 4 räta varv hela tiden tills mössan är klar, men nu 
görs minskningarna vartannat varv.  
 
Sista minskningsvarvet stickas 2 och 2 ihop, tag av garnet och drag det genom 
maskorna, drag åt ordentligt och fäst trådarna. 
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