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Mössa med ljusatoppar 

 

  

Garn: Kampes ullgarn i två färger. En ljus och en mörk färg rekommenderas.  

Stickor: 2,0 mm och 3,0 mm, strumpstickor eller rundstickor. 

Masktäthet är slätstickning på stickor 3,0 (stickat runt med bara rätstickning) 23 maskor på 10 cm. 

Om provlappen görs genom att sticka fram och tillbaka med aviga varv blir masktätheten oftast 

annorlunda. Mössan passar en vuxen.  

Resåren kommer att stickas på 162 maskor på stickor 2,0 mm och mössan på 200 maskor på 3,0 mm. 

För att få en fin rundad kant nertill på mössan så börjar vi på ett speciellt sätt: 

Tag ett garn i samma grovlek som mössan ska stickas i, men i avvikande färg. Lägg upp hälften av 

antalet maskor som ska stickas i resåren + 1 maska på stickor 2 mm.  

Lägg alltså upp 82 maskor mycket löst. När uppläggningen är gjord tas garnet av och resåren stickas 

med det mörkare garnet.  

1 Sticka ett varv med bara räta maskor. Slut inte stickningen till en cirkel, sticka bara som om det 

skulle bli en lapp.  

2 Vänd och sticka nästa varv så här: Sticka en rät maska, sticka en avig i den tråden som går mellan 

maskorna som stickades på första varvet. Upprepa detta hela varvet fram till sista maskan, där 

stickas en avig i den tvärgående tråden tillsammans med sista maskan. Sticka alltså ihop den 

tvärgående tråden med den sista maskan till en avig maska. Nu har varvet 162 maskor. 

Nu sluts stickningen ihop till en cirkel.  

3 *Sticka en rät maska, lyft en maska med garnet framför maskan*. (Garnet läggs alltså på hitsidan 

om arbetet när maskan lyfts över från vänster sticka till höger precis som den är.) Upprepa det som 

står mellan * och * hela varvet. 

4 På nästa varv, lyfts de räta maskorna med garnet bakom arbetet och de aviga stickas (avigt förstås). 

Upprepa detta hela varvet. 

5 – 6 Upprepa dessa två varv med lyfta maskor ytterligare en gång. 
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 Efter dessa varv med lyfta maskor stickas nu räta maskor med det ljusa garnet i de räta maskorna 

och aviga maskorna med det mörka.  

Sticka 8 varv (eller fler varv i resåren om den ska vara högre) på detta sätt i resår med 1 avig 1 rät 

med två färger.  

Sticka därefter ett varv med det mörka garnet och byt till stickor 3,0 mm och sticka enbart räta 

maskor.  

På nästa varv fortsätt med räta maskor och antalet maskor ökas från 162 till 200. 

Till exempel kan man öka så här: (öka 1, sticka 5 räta x 10 gånger ), (öka 1, sticka 4 räta x 28 gånger).  

Sticka ytterligare ett varv med samma färg.  

Nu börjar mönstret och det stickas med två färger. 

Varv 1: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 5 räta ljusa, 1 rät mörk* upprepa det som står mellan * och* hela 

varvet. 

Varv 2: * 1 avig mörk, 1 rät mörk, 5 aviga ljusa, 1 rät mörk* upprepa hela varvet. 

Varv 3: *Sticka med ljust garn, tag upp tråden som ligger mellan maskan på förra varvet och den 

första maskan på detta varv och öka genom att sticka en maska vridet rätt i den tråden, 

 i nästa maska stickas med ljust garn 1 rät, 1 avig, 1 rät, öka ytterligare en maska genom att sticka en 

maska vridet rätt i tråden mellan maskorna med ljust garn, sticka 1 rät mörk, 5 maskor stickas ihop 

avigt med ljust garn, 1 rät mörk* upprepa hela varvet. 

Varv 4 - 8: *Sticka 5 aviga ljusa, 1 rät mörk, 1avig mörk, 1 rät mörk* upprepa hela varvet. 

Varv 9: *5 maskor stickas ihop avigt med ljust garn, 1 rät mörk, öka i tråden som ligger mellan 

maskorna med ljust garn (på samma sätt som på varv 3), i nästa maska stickas med ljust garn 1 rät, 1 

avig, 1 rät, öka en maska genom att sticka i tråden mellan maskorna med ljust garn, 1 rät mörk* 

upprepa hela varvet. 

Varv 10 - 14: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 5 aviga ljusa, 1 rät mörk* upprepa hela varvet. 

Varv 15 – 26: Börja om från varv 3 igen och sticka som varv 3 – 14 en gång  

Varv 27 – 32 Sticka som varv 3 – 8.  

Varv 33 stickas: *5 maskor stickas ihop avigt med ljust garn, 1 rät mörk, öka i tråden som ligger 

mellan maskorna med ljust garn, i nästa maska stickas med ljust garn 1 rät, 1 avig, öka i tråden som 

ligger mellan maskorna med ljust garn, 1 rät mörk* upprepa.  (Sticka alltså bara två maskor i den 

mittersta mörka så att i stället för 5 ljusa maskor så får vi nu 4 ljusa maskor i gruppen ) 

Varv 34: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 4 aviga ljusa, 1 rät mörk* upprepa.  

Varv 35: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 4 aviga ljusa, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 36: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 1 avig ljus, 2 aviga ljusa stickas ihop, 1 avig ljus, 1 rät mörk* 

upprepa. 
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Varv 37: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 3 aviga ljusa, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 38: *1 avig mörk, 1 rät mörk, 1 avig ljus, 2 aviga ljusa stickas ihop, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 39: *1 rät och en avig i samma maska med ljust garn, 1 rät mörk, 2 aviga stickas ihop med ljust 

garn, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 40: *2 aviga ljusa, 1 rät mörk, 1 avig mörk, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 41: *2 aviga stickas ihop med ljust garn, 1 rät mörk, 1 avig mörk, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 42: *1 avig ljus, 1 rät mörk, 1 avig mörk, 1 rät mörk* upprepa. 

Varv 43: *2 maskor stickas ihop rätt med mörkt garn, 1 avig mörk, 1 rät mörk* upprepa. Från och 

med nu stickas mössan bara med det mörka garnet.  

Varv 44: 1 rät, 1 avig med det mörka garnet upprepas hela varvet. 

Varv 45: 1 rät *1 avig, 2 maskor stickas ihop rätt* upprepa och avsluta med att sticka ihop sista 

maskan med den första på varvet. 

Varv 46: *1 avig, 1 rät upprepas för 8 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 47: *1 avig, 1 rät upprepas för 7 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 48: *1 avig, 1 rät upprepas för 6 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 49: *1 avig, 1 rät upprepas för 5 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 50: *1 avig, 1 rät upprepas för 4 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 51: *1 avig, 1 rät upprepas för 3 maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 52: *1 avig, 1 rät, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa. 

Varv 53 och 54: *sticka ihop 2 maskor hela varvet* upprepa. 

Tag av garnet och drag igenom det genom de maskor som återstår. Fäst trådarna. Tvätta mössan så 

blir den mjukare.  
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