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Mössa med ringar 

   

Garn: Baby merino från Drops, ett nystan.  

Stickor: 3,0 mm och 3,5 mm, strumpstickor eller rundstickor. 

Masktäthet är slätstickning på stickor 3,5 (stickat runt med bara rätstickning) 26,5 maskor på 10 cm. 

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

annorlunda. Mössan passar en vuxen och är elastisk, resåren är ca 40 cm om den inte sitter på ett 

huvud och den fungerar upp till huvud som är ganska stora, cirka 55 cm  

Lägg upp 128 maskor på stickor 3,0 mm och sticka en specialresår som passar bra i mössor, den blir 

lite tjockare och stabilare än en vanlig resår. Sätt en stickmarkör där varvet börjar så att det blir lätt 

att hålla reda på varven när mönstret ska stickas. Sticka resåren så här: 

Varv 1 i resåren: *1 avig, 1 rät*, upprepa det som står mellan * och * hela varvet. 

Varv 2 i resåren: *1 rät, lyft en maska som om den skulle stickas rätt*, upprepa det som står mellan * 

och * hela varvet. 

Varv 1 och 2 stickas totalt 7 gånger = 14 varv. 

Byt till stickor 3,5 mm och sticka ett rätt varv med ökningar. 16 maskor ska ökas på varvet och det 

görs genom att sticka 7 maskor, öka i den 8:e.   

Sticka 2 räta varv. 

Nu stickas mönster  

1. Mönster: * Sätt 2 maskor på en extrasticka bakom arbetet, sticka 2 maskor rätt, sticka de 2 

från extrastickan rätt. Sätt 2 maskor på en extrasticka framför arbetet, sticka 2 maskor rätt, 

sticka de 2 från extrastickan rätt, sticka 8 maskor rätt* upprepa det som står mellan * och * 

hela varvet runt. 

2. Sticka 3 räta varv.  

3. Mönster: * Sätt 2 maskor på en extrasticka framför arbetet, sticka 2 maskor rätt, sticka de 2 

från extrastickan rätt. Sätt 2 maskor på en extrasticka bakom arbetet, sticka 2 maskor rätt, 

sticka de 2 från extrastickan rätt, sticka 8 maskor rätt, * upprepa det som står mellan * och * 

hela varvet runt.  

4. Sticka 3 räta varv. 
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5. Mönster: * Sticka 8 maskor rätt, sätt 2 maskor på en extrasticka bakom arbetet, sticka 2 

maskor rätt, sticka de 2 från extrastickan rätt. Sätt 2 maskor på en extrasticka framför 

arbetet, sticka 2 maskor rätt, sticka de 2 från extrastickan rätt.* upprepa det som står mellan 

* och * hela varvet runt. 

6. Sticka 3 räta varv. 

7. Mönster: * Sticka 8 maskor rätt, sätt 2 maskor på en extrasticka framför arbetet, sticka 2 

maskor rätt, sticka de 2 från extrastickan. Sätt 2 maskor på en extrasticka bakom arbetet, 

sticka 2 maskor rätt, sticka de 2 från extrastickan rätt. * upprepa det som står mellan * och * 

hela varvet runt.  

8. Sticka 3 räta varv. 

Sticka punkt 1 till 8 två gånger. Därefter upprepas punkt 1 till 4 en gång.  

Gör därefter intagningarna för toppen. Sticka 11 maskor rätt, sticka ihop 2 rätt, *sticka 14 maskor 

rätt, sticka ihop 2 maskor rätt* upprepa det som står mellan * och * hela varvet och avsluta med 3 

räta.  

Sticka ett varv utan ökningar. 

Därefter görs minskningarna ovanför de föregående minskningarna (sticka 10 maskor rätt, sticka ihop 

2 maskor rätt, sticka 13 maskor rätt).  

Minskningarna görs med 1 varvs mellanrum. När 9 maskor återstår tas garnet av och dras igenom 

maskorna. Drag åt och fäst trådarna.  
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