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STICKAD & VIRKAD NYBÖRJARMÖSSA

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, v=varv, fm=fastmaska, rm=rätmaska, km=kantmaska, am=avigmaska, sm=smygmaska, st=stickor,
rest=resterande, lm=luftmaska
Mössa A

MÖSSA (A)

Lägg med st nr 12 upp 32 m.
Sticka resår 1 rm 1 am i ca 9 cm, 1 km i var sida.
Sticka slätstickning i ca 18 cm totalt.
Minska 6 m jämt fördelat.
Sticka 1 v am.
Minska 6 m jämt fördelat.
Sticka 1 v am.
Minska 6 m jämt fördelat.
Sticka 1 v am.
Dra garnet genom rest maskor.

GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET (A,D)
MASKTÄTHET (B,C)
STORLEKAR
MÅTT (A)
MÅTT (B)
MÅTT (C)
MÅTT (D)
GARNÅTGÅNG (A)
GARNÅTGÅNG (B)
GARNÅTGÅNG (C)
GARNÅTGÅNG (D)
STICKOR
VIRKNÅL
DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

Elvira (80% Akryl, 20% Ull. Nystan ca 150 g = 45 m)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ca 6.5 m x 10 v på stickor nr 12 = 10 x 10 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och
Ca 6 fm x 7 v = 10x10 cm
texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
En storlek (Passar huvudomkrets 50–58 cm)
FOTO Lasse Åbom - Fotografen i Gävle
Höjd: 24 cm Omkrets: 54–77 cm
FOTOMODELL Lisa Yttermyr
Höjd: 31 cm Omkrets: 62–73 cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRVNING PÅ www.jarbo.se
Höjd: 21 cm Omkrets: 54–83 cm
Höjd: 30 cm Omkrets: 54–83 cm
Ca 145 g (fg 27107, rosa)
Ca 265 g (fg 27106, grön)
Ca 180 g (fg 27102, mullvad)
Ca 190 g (fg 27101, off white)
Nr. 12
Nr. 12
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se
att Du håller den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på virknålen så att masktätheten stämmer.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca
	     8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett
	     nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

MÖSSA (B)

MÖSSA (C)

MÖSSA (D)

MONTERING (A,D)

Lägg upp 4 lm med virknål nr 12.
Slut till en ring med 1 sm.
Virka 6 fm runt ringen.
Virka 2 fm i varje m = 12 fm.
Virka * 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 18 fm.
Virka * 1 fm, 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 24 fm.
Virka * 1 fm, 1 fm, 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 30 fm.
Virka rakt ca 22 cm.
Avsluta med 1 sm. Fäst trådarna.
Lägg upp 4 lm med virknål nr 12.
Slut till en ring med 1 sm.
Virka 6 fm runt ringen.
Virka 2 fm i varje m = 12 fm.
Virka * 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 18 fm.
Virka * 1 fm, 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 24 fm.
Virka * 1 fm, 1 fm, 1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 30 fm.
Virka rakt i ca 13 cm.
Avsluta med 1 sm. Fäst trådarna.
Lägg med st nr 12 upp 34 m.
1 km, 1 rm 1 am varvet ut, 1 km ca 9 cm.
Slätstickning ca 25 cm totalt.
Minska 8 m jämt fördelat.
Sticka 1 v am.
Minska 8 m jämt fördelat.
Sticka 1 v am.
Minska 8 m jämt fördelat.
Klipp av garnet. Dra genom rest maskor.
Sy ihop mössan och fäst trådarna.

www.jarbo.se

Ca 24 cm

Ca 54 cm
(sträckt läge ca 77cm)

Mössa B

Ca 31 cm

Ca 62 cm
(sträckt läge ca 73 cm)

Mössa C

Ca 21 cm

Ca 54 cm
(sträckt läge ca 83 cm)

Mössa D

Ca 30 cm

Ca 54 cm
(sträckt läge ca 83 cm)

