
Lättaste mössan 

  

 

Garn: Manos del Uruguay wool clasica 100 gram eller ett annat garn som är trevligt. 
 
Stickor: rundsticka 5,5 mm eller stickor som passar till garnet. Därutöver kan det vara 
bekvämt med ett spel strumpstickor för att göra toppen av mössan. 
 
1 Tag ett vackert garn, gärna ett som är mjukt så att det blir skönt i pannan när man 
använder mössan.  
 
2 Titta efter vilka stickor som rekommenderats till garnet. Till Manos clasica så 
rekommenderas 5 mm - 6 mm stickor så jag väljer 5,5 mm. 
 
3 Mät huvudet på den som ska ha mössan.  
 
4 Sticka en provlapp, lägg upp 20 maskor och sticka 5 - 10 varv. Drag ur stickan och se hur 
många maskor som det finns på 10 cm bredd. Även halva maskor räknas, annars kan man 
få överraskningar senare beträffande storleken. Kolla att masktätheten blir lagom för en 
mössa. Mössor ska gärna vara lite täta så att det inte blåser igenom dem. I mitt fall hade jag 
14 maskor i bredd på 10 cm. Det innebär att det behövs 1,4 maskor för att göra en 
centimeter. 
 
5 Räkna ut hur många maskor som ska läggas upp. Ett huvud som har 56 cm omkrets 
behöver ha i mitt fall 56 x 1,4 = 78,4 maskor Så minskar vi antalet maskor med 10 procent så 
att mössan blir lite mindre i omkrets och sitter bra kvar på huvudet. 78,4 - 7,8 = 70,6 Det 
skulle avrundat bli 71 maskor. MEN vi vill gärna kunna dela maskantalet med 6 för att kunna 
göra 6 delar vid avmaskningen i toppen på mössan så vi lägger upp 72 maskor. 
 
6 Lägg upp maskorna rätt löst på en rundsticka. Antingen en kort som kan användas att 
sticka mössan utan problem på eller en lång som vi låter en ögla av rundstickan ligga utanför 
mössan under stickningen. Öglan flyttar vi efter behov.  På bilden syns strumpstickorna till 
höger liggandes på rundstickans ögla. 

 



Lägg upp det uträknade antalet maskor.  
 
7 Slut uppläggningen till en ring och se till att den inte är tvinnad. Sätt en stickmarkör på 
stickan för att markera var varvet börjar och slutar. Varje varv flyttas markören över från 
vänster till höger sticka. Det kan kännas lite onödigt att markera var varvet börjar, men det är 
skönt att ha koll på början och slutet av varvet när man ska göra minskningarna senare. 
 
8 Sticka runt tills mössan är lagom hög, en vuxen kan behöva 18 - 20 cm beroende på om 
det är ett tunt eller ett grövre garn. Nederkanten ska rulla sig och det går åt lite fler 
centimeter om mössan är lite tjockare. Prova gärna mössan när ca 10 cm har stickats och se 
till att den sitter bra.  
 
9 Avmaskningarna kan göras på olika sätt beroende på om man vill ha en platt eller toppig 
mössa. Dels kan man variera antalet delar som man delar in toppen i dels kan man variera 
hur många varv man gör mellan minskningarna. Här kommer ett exempel som är lite mitt 
emellan.  
 
10 Vi delar in toppen i sex delar och det innebär på 72 maskor att det blir 6 x 12 maskor som 
vi ska hantera.  
Sticka 10 maskor efter stickmarkören och sticka därefter ihop 2 maskor. Upprepa det hela 
varvet ut att sticka 10, sticka ihop 2 = 66 maskor kvar på varvet. 
Sticka ett varv utan minskningar 
Sticka 9 maskor, sticka ihop 2, upprepa det runt hela varvet = 60 maskor kvar 
Sticka ett varv 
Sticka 8 maskor, sticka ihop 2, upprepa = 54 maskor kvar 
Sticka ett varv 
Sticka 7 maskor, sticka ihop 2, upprepa = 48 maskor kvar 
Sticka ett varv 
Sticka 6 maskor, sticka ihop 2, upprepa = 42 maskor kvar 
Sticka ett varv 
Sticka 5 maskor, sticka ihop 2, upprepa = 36 maskor kvar 
 
Nu görs minskningarna på varje varv med en maska mindre mellan minskningarna för varje 
varv tills 6 maskor återstår på varvet. Antingen stickar man några varv på de 6  maskorna 
innan man maskar av dem. Eller så tar man av garnet och drar det igenom de sex 
återstående maskorna.  
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