
Mössa i vitt och rött i tvåtrådigt stickgarn  

 
 
Garn: Tvåtrådigt NM 5/2 

Bottenfärg: Vit  

Mönsterfärg: Röd (riktigt mörkt röd, inte hallonröd för det blir för blekt mot vitt, bilden ovan är 
för ljus) 

Stickor: Strumpstickor eller rundstickor 3 mm och 3,5 mm eller de stickor som ger rätt 

masktäthet. 

Masktäthet:  
27 maskor = 10 cm.  

Storlek: Mössans storlek är i resåren 46 cm och därefter är den större. Den sitter 

bra på huvuden som är ca 50-54 stora. 

Mössan: 
Lägg upp 104 maskor med bottenfärgen med stickor 3 mm. Sätt ihop upplägg-

ningsvarvet t il l en ring, se till att inte varvet är vridet och sticka runt med 

bottenfärgen. Resåren är inte som vanliga resårer, denna ger en fastare 

nederkant på mössan. 

Varv 1: 1 avig, 1 rät hela varvet.  

Varv 2: 1 rät, lyft en som om den skulle stickas rät, upprepa detta hela varvet.  

Upprepa varv 1 och 2 så att det totalt blir 14 varv från uppläggningen, 7 

omgångar av varv 1 och 2. De räta maskorna blir vridna. 

Byt t il l stickor 3,5 mm och fortsätt att sticka med bottenfärgen. Från och med nu 

är alla varv räta.  



Öka på första varvet efter resåren till 140 maskor. Ökningarna kan förslagsvis 

göras så här: Sticka 1 maska, (öka 1 maska, sticka 3 maskor) upprepa 16 

gånger, 

(öka 1 maska, sticka 2 maskor) upprepa 3 gånger,  

(öka 1 maska, sticka 3 maskor) upprepa 16 gånger,  

öka 1 maska, sticka 1 maska = 36 ökningar och nu har mössan 140 maskor.  

Sticka 2 varv med bottenfärgen innan mönstret börjar.  

Sticka mönster och följ diagrammet. Läs neri från och från höger till vänster.  

Mönstret omfattar 10 maskor och finns mellan de två röda strecken. Upprepa 

mönstret hela varvet runt.  

 

 

 

När mössan mäter 16 cm från uppläggningen minskas i toppen. Avsluta mönstret som du 
tycker blir snyggt och sticka därefter toppen i enfärgat garn.  

Sticka 8 maskor, sticka ihop 2 maskor, upprepa hela varvet runt. Sticka 1 varv utan 
minskningar. På nästa varv minskas igen och då blir det 7 maskor mellan minskningarna.  

Det blir 14 ”tårtbitar” i toppen av mössan. När det är 14 maskor kvar i toppen stickas 
maskorna ihop 2 och 2 och därefter tar man av garnet och drar det genom de återstående 
maskorna. Drag åt tråden hårt och fäst den. Fäst de andra trådarna och tvätta mössan.  
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