
Mössa med Värmlandsblomma 

 
Garn: Vikings Eko Ull en härva av 
mörk bottenfärg och en ljus färg till 
blommorna. 
 
Stickor: Kort rundsticka 4 mm till 
resåren och kort rundsticka 5 mm till 
mössan. Eventuellt strumpstickor 5 
mm till sista delen i toppen när 
maskorna är få. 
 

 

 

Lägg upp 80 maskor på stickor 4 mm med bottenfärgen och sticka resår med en rät en avig maska i 
ca 3 cm. Byt till stickor 5 mm och sticka alla maskorna rätt från och med nu och öka på första varvet 
genom att sticka i främre och bakre maskbågen i maskan på följande sätt: 
 
*Öka genom att sticka i främre och bakre maskbågen i första maskan, sticka 8 maskor, öka i nästa 
maska* upprepa detta hela varvet = 96 maskor (det blir två ökningar bredvid varandra) 
 
Sticka ett varv utan ökningar. 
 
*Öka i första maskan, sticka 10 maskor, öka i nästa maska* upprepa hela varvet = 112 
 
Sticka ett varv utan ökningar. 
 
Titta på mössan och konstatera att det finns två ökningar bredvid varandra på 8 ställen runt mössan. 
Nu görs ökningar på dessa 8 ställen, men gör bara en ökningarna över ökningarna på tidigare varv. 
Det innebär att man stickar 13 maskor och ökar i nästa maska och upprepar det hela varvet = 120 
maskor. 
 
Sticka ett varv utan ökningar och därefter stickas blommorna efter diagrammet. Börja längst ned till 
höger och följ diagrammet mot vänster och uppåt. I en mössa som det här är finns ingen anledning att 
binda trådarna på baksidan, låt dem ligga löst på baksidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

 
 
Sticka sju varv med bottenfärgen efter blommönstret och därefter minskas så här: 
*Sticka 13 maskor, sticka ihop 2 maskor* upprepa varvet ut. Sticka ett varv utan minskningar. 
*Sticka 12 maskor, sticka ihop 2 maskor* upprepa varvet ut. Sticka ett varv utan minskningar. 
Fortsätt på det här sättet tills det är 8 maskor mellan minskningarna, då görs minskningarna varje varv 
tills 8 maskor återstår, tag av garnet och drag det igenom maskorna, fäst trådarna. Tvätta mössan och 
krama ur vattnet ordentligt, släta ut mössan över minskningarna i toppen och låt den torka.  
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