
Lunnefågelsmössa 

 

Garn: Sockgarn, till exempel Opal eller Admiral som har ca 420 meter på 100 gr. Ett nystan av 
bottenfärgen och ett nystan av mönsterfärgen. 
 
Stickor:  Stickor 2 mm till resåren och 2,5 mm till resten. Man kan sticka den på en kort rundsticka 

på 40 cm eller med en väldigt lång och låta vajern gå ut ur stickningen och bilda en ögla. Det går 

också bra att använda strumpstickor, men de bör vara av den lite längre sorten för det blir ganska 

många maskor.  

Storlek:  Mössan finns i två storlekar, båda är till vuxen. Den mindre kan mer passa till den som vill 

att mössan ska sitta åt runt huvudet  och den större till den som vill ha lite yvigare mössa runt sitt 

huvud. Den mindre mössan har 8 lunnefåglar och den större har (9) lunnefåglar. Den större mössans 

uppgifter kommer i beskrivningen att stå inom parentes.  

Masktäthet:  30 maskor är 10 cm. 

Kanten nertill: Lägg upp 152 (160) maskor på stickor 2 mm och se till att uppläggningsvarvet inte 

snott sig och sticka runt i resår 2 aviga, 2 räta i ungefär 4 cm. Den större mössan sitter inte åt särskilt 

mycket ens på ett stort huvud så vill man ha den mer åtsittande så går det bra att starta med 152 

maskor för båda storlekarna.  

Nu börjar mönstret: Byt till stickor 2,5 och sticka nu bara räta maskor och öka 42 (56) (64 om du 

startat med 152 även till den större mössan) maskor på första varvet efter resåren. Nu finns 192 

(216) maskor  och det är ju ganska många så kolla masktätheten så att mössan inte blir för stor.  

Sticka ytterligare två varv med bottenfärgen innan fågelmönstret börjar. Läs diagrammet nerifrån 

och från höger till vänster. 

 I en mössa går det alldeles utmärkt att strunta i att binda trådarna på baksidan eftersom man inte 

har några fingrar som kan fastna i trådarna på baksidan som man kan göra i tröjor och vantar. Se till 

att garnet ligger utsträckt på baksidan av mössan så att inte mönstret dras ihop. Lättast 

åstadkommer man det genom att hålla ena tråden i höger hand och andra i vänster hand när man 



stickar mönstret, då är det lätt att se till att man inte drar ihop mönstret. Helst ska mönsterfärgen 

ligga i vänster hand och bottenfärgen i höger, då blir mönsterfärgen tydligast i stickningen.  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

Mönstret är över 24 maskor, i nedre kanten finns markeringar efter var femte maska och en röd 

markering efter 24 maskor, så det syns tydligt att nästa fågel kommer på den 25:e maskan. Upprepa 

mönstrets 24 maskor hela varvet, det blir 8 (9) lunnefåglar. 8 upprepningar av 24 maskor blir 192 

som den mindre mössan har och 9 upprepningar av 24 maskor blir 216 maskor som den större 

mössan har.  

Efter fågelmönstret stickas med bara bottenfärgen i ytterligare 3 (2) cm. Ja det blir fler cm på den 

mindre mössan eftersom den andra är vidare. Vill man ha en lite högre mössa går det bra att lägga på 

ytterligare några cm för de här mössorna är ganska grunda.  

Minskningarna: Nu minskas för toppen av mössan så att det bildas 8 (6) tårtbitar. Minskningarna är 

gjorda på olika sätt för att få lite variation.   

Sticka 22 maskor sticka ihop 2 för den mindre mössan( sticka 1 maska, sticka ihop 2 maskor i bakre 

maskbågen, sticka 31 maskor, sticka ihop 2 maskor, för den större mössan) upprepa hela varvet ut.  

Sticka ett varv utan minskningar. Detta gäller för båda storlekarna.  



Nu minskas för den mindre mössan på varje varv över föregående minskning, det blir alltså på nästa 

varv 21 maskor, sticka ihop 2, upprepa varvet ut. Fortsätt minskningarna tills det finns 8 maskor kvar, 

tag av garnet, drag det igenom återstående maskor, drag åt ordentligt och fäst tråden.  

För den större mössan minskas över de tidigare minskningarna på vartannat varv. Minskningen blir så 

här på nästa varv (sticka 1 maska, sticka ihop 2 i bakre maskbågen, sticka 29 maskor, sticka ihop 2 

maskor, upprepa varvet ut). Fortsätt minskningarna tills varje tårtbits kanter möts i toppen gör då en 

minskning genom att (sticka 1, lyft 1, sticka ihop 2, drag den lyfta över). När detta är gjort på varje 

tårtbit tas garnet av och man drar det igenom de återstående maskorna, drar åt hårt och fäster 

tråden. 
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