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GARNKVALITÉ (E)
GARNALTERNATIV
DESIGN & TEXT

MÖSSOR FÖR ALLA

Maya (100% ull, Nystan ca 50 g = 125 m)
Moa (82% Ull, 12% Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se

MÖSSA (A)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
VIRKNÅL

Ca 15 fm med virknål 4.5 = 10 cm
Baby
Ca 41 cm
Ca 15 cm
Ca 50 g (fg 17508)
4.5 mm

MÖSSA (B)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR

Ca 19 m x ca 29 v mönsterst på st 4.5 = 10 x 10 cm
Passar huvudomfång ca 52-55 cm
Ca 54-64 cm
Ca 68 g (fg 17505)
4.5 mm

MÖSSA (C)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA

Ca 21 m och 27 v resårst på st 4.5 = 10 x 10 cm
Ca 52-56(54-58) cm
Ca 40-44 cm
Ca 27 cm
Ca 50 g (fg 17509)
4 mm
4 mm, 40 alt 60 cm

MÖSSA (D1,D2)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA

Ca 24 m och 27 v resårst på st 4.5 = 10 x 10 cm
D1: Ca 42-64 cm, D2: Ca 42-58 cm (huvudomkrets)
D1: Ca 33 cm, D2: Ca 25 cm
D1: Ca 75 g (fg 17507), D2: Ca 50 g (fg 17504)
4 mm
4 mm, 40 alt 60 cm

MÖSSA (E)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR
RUNDSTICKA

TIPS & RÅD

Ca 18 m och 27-28 v slätst på st 4.5 = 10 x 10 cm
S-M (L-XL)
Ca (51-53) (54-56) cm
Ca (21) (21) cm
Ca (55) 75 g (fg 17502, Maya)
Ca (30) 40 g (fg 54003, Moa)
4.5 mm
4.5 mm, 60 cm
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MÖSSA (F)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
VIRKNÅL
STRUMPSTICKOR

Ca 18-19 m och 27-30 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm
En storlek. (Passar huvudomkrets ca 50-56 cm)
Ca 46 cm
Ca 26 cm
Ca 45 g (fg 17501)
4 mm
4 mm

MÖSSA (G)
MASKTÄTHET
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR
RUNDSTICKA

Ca 18 -19 m x 40 v rätst på st 4 = 10 x 10 cm
Ca 18 -19 m x 27-30 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm
En storlek. (Passar huvudomkrets ca 50 cm)
Ca 46 cm
Ca 21 cm (Från kulle till öronlappens början)
Ca 50 g (fg 17505)
4 och 4.5 mm
4 mm, 40 alt 60 cm

MÖSSA (H)
MASKTÄTHET (H)
STORLEKAR (H)
GARNÅTGÅNG (H)
OMKRETS (H)
LÄNGD (H)
RUNDSTICKA

Ca 17-18 m och 34 v rätst på st 4.5 = 10 x 10 cm
En storlek
Ca 60 g (fg 17502)
Ca 50-60 cm
Ca 26 cm
4.5 mm, 60 cm

MÖSSA (I)
MASKTÄTHET
STORLEKAR
OMKRETS
LÄNGD
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA

Ca 18-19 m och 27 v slätst på st 4.5 = 10 x 10 cm
S-L
Ca 38-40 cm (Osträckt läge)
Ca 31 cm
Ca 60 g (fg 17503)
4.5 mm, 60 cm

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• 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. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

cm=centimeter, lm = luftmaska, fm = fastmaska, m = maska, rm=rät maska, sm = smygmaska, tills= tillsammans, v = varv

FÖRKLARINGAR (A)

Mössan virkas från huvudkullen och ner.
Fasta maskor virkas med nedtag genom båda maskbågarna.
*-* = Upprepa mellan stjärnorna

FÖRKLARINGAR (C)

Minskning: 1 minskning består av 3 m, 1 m före markerad m + markerad m + efter markerad maska.
Lyft 2 m tills., sticka 1 rm, dra de lyfta m över de stickade (1 m åt gången) (3 m = 1 m efter minskning.)

FÖRKLARINGAR (E)

Fast maska (fm): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp garnet (= 2 m på nålen), omslag och dra
garnet genom båda m på nålen.
Luftmaska (lm): Gör 1 ögla, *gör ett omslag och dra garnet genom m på nålen*, upprepa *-* tills önskat antal lm.

FÖRKLARINGAR (F)

Intagning (int): Sticka 2 rm tillsammans = 1 m.
Dubbelintagning (dbint): Sticka 3 rm tillsammans = 1 m.

FÖRKLARINGAR (I)

öhpt=lyft en maska, sticka en maska, dra den lyftade maskan över den stickade.

MÖSSA (A)

Lägg med virknål nr 4,5 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla v med 1 lm.
Varv 1: Virka 10 fm om ringen, sluta v med 1 sm i lm.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm i lm = 20 fm.
Varv 3: Virka * 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från * sluta v med 1 sm i lm = 30 fm.
Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, sluta v med 1 sm i lm.
Varv 5: Virka * 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från * sluta v med 1 sm i lm = 45 fm.
Varv 6: Utan ökn.
Varv 7: Utan ökn.
Varv 8: Virka * 2 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från * sluta v med 1 sm i lm = 60 m.
Virka fm till mössan mäter ca 15 cm från huvudkullen, eller önskad längd. Ta av garnet.

ÖRONLAPP (A)

Börja i 6:e fm från mitt bak på mössan med 1 sm och 1 lm, virka 13 fm, sluta med att virka 2 fm tills.
Vänd med 1 lm, virka 14 fm.
Vänd med *1 lm och virka 2 fm tills. virka fm och sluta v med att virka 2 fm tills*.
Upprepa *-* tills det finns 2 fm kvar, ta av garnet och virka den andra öronlappen lika.

MONTERING (A)

Fäst alla trådar. Gör en stor pom-pom boll och fäst i toppen av mössan.
Knytband (Flätor): Klipp till 6 trådar till vardera fläta (ca 30-35 cm läng). Vik de 6 trådarna på mitten och trä garnet
igenom en maska längst ner på öronlappen. Gör flätorna avsluta med en knut (tofs).
Fäst alla trådar.

MÖSSA (B)
MÖNSTER

ÖRONLAPP (B)

TECKENFÖRKLARING
– Mössa B

Tvärrandad resår:
Varv 1: *2 rm, 2 am, upprepa från * varvet ut.
Varv 2: sticka m som de kommer rm på rm, am på am.
Varv 3: rm.
Varv 4: am.
Dessa 4 varv bildar mönster och upprepas fortlöpande.

= 1 rm
0

Börja sticka 2 st öronlappar. Lägg med stickor nr 4.5 upp 6 m och sticka rm i 7 varv.
Fortsätt sticka enligt följande:
Varv 1: 1 rm, 2 m ur nästa m (1 am, 1 rm), 2 am, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 2: 1 rm, 2 am, 2 rm, 2 am, 1 rm.
Varv 3: 1 rm, 2 m ur nästa m, 4 rm, 2 m ur nästa m, 1 rm.
Varv 4: 1 km, am, 1 km.
Öka varannat varv till 16 m + 2 km
Öka var 4:e v till 26 m + 2 km = 28 m
Sticka rakt till ca 16 cm, sista v stickas am.
Sticka andra öronlappen lika.
Låt vila.
Lägg upp 16 m på rundst., nr 4,5, för över maskorna från 1 öronlappar (de 28 m).
Lägg upp 36 m = fram, 2:a öronlapp (28 m) = Totalt 108 m.
Sticka enligt mönster till arbetet mäter ca 20 cm.
Börj minska för kullen:
Sätt en markering där varvet börjar - och slutar.
Varv 1: * 2 rm, 2 am tills, *upprepa* -* varvet ut = 81 m
Varv 2-4: utan minskningar, rm på rm. am på am.
Varv 5: * 2 rm tills., 1 am *upprepa *-* varvet ut = 54 m
Varv 6-8: utan minskningar.
Varv 9: 2 rm tills varvet ut = 27 m
Varv 10-12: utan minskningar.
Varv 13: 2 rm tills varvet ut (13 minsk + 1m) =14 m
Varv 14: utan minskningar.
Ta av garnet. trä igenom resterande 14 m.

= 1 am
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FÖRKLARING – Tofs
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MONTERING (B)

Dra åt garnet upptill så att kullen sluter sig. Fäst alla trådar.
Tofs (2 st): Klipp till 20 trådar ca 18-20 cm långa till två tofsar. Se bildförklaring.
Ta 10 trådar, vik på mitten över sticka, knyt en tråd rund så att det bildas en ögla. Sy fast öglan på öronlappen.

MÖSSA (C)

Lägg med rundsticka nr 4 upp 83(95) m. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna.
Markera varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter ca 22(24)cm.
Nästa varv: Sticka 6(8) m resår. *Markera nästa m = 1 rm, sticka 13(15) m * upprepa *-* 5 ggr.
Avsluta med 7(7) m = 6 rm är markerade.
Nu börjar minskningarna. Tänk på att övergå till strumpstickor när det blir för trångt för att använda rundstickan.
Varv 1: 5 m (7 m) resår, * 1 minskn, 11(13) m resår * Upprepa *-* 4 ggr.
Avsluta me 1 m + 6(6) m (12 minskingar) = 72(84) m
Varv 2: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.
Varv 3: 4(6) m resår * 1 minskn. 9(11) m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn + 5(5) m (12 m minskningar = 60(72) m.)
Varv 4: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.
Varv 5: 3(5) m resår * 1 minskn. 7(9) m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn + 4(4) m (12 m minskningar = 48(60) m.)
Varv 6: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.

Varv 7: 2(4) m resår * 1 minskn. 5(7) m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn + 3(3) m (12 m minskningar = 36(48) m.)
Varv 8: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.
Varv 9: 1(3) m resår * 1 minskn. 3(5) m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn + 2(2) m (12 m minskningar = 24(36) m.)
Varv 10: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.
Varv 11: 0(2) m resår * 1 minskn. 1(3) m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn + 1(1) m (12 m minskningar = 12(24) m.)
Varv 12: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am. Minsta storleken är nu klar.
Varv 13 & 14 = Gäller Endast den större storleken.
Varv 13: 1 m * 1 minskn. 1 m resår * upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 1 minskn = 12 m.
Varv 14: 1 v utan minskn., rm stickas som rm, am som am.
Ta av garnet, men lämna kvar en 20 cm lång garnände. Trä garnet på en stoppnål och sy genom de resterande maskorna.
Dra åt hårt och fäst tråden.
MÖSSA (D1, D2)

D1

MÖSSA (E)
PANNLAPP

D2

Lägg med rundsticka nr 4 upp D1: 97 m, D2: 85 m. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna.
Markera varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (= 2 rm, 2 am) till arbetet mäter ca D1: 28 cm, D2: 22 m.
Nästa varv: Sticka 1 rm, *placera ut 1 markör. Sticka D1: 16 m D2: 12 i resår, * upprepa från *-* varvet ut.
Nu ska D1: 6 D2: 7 markörer mellan 2 rm vara utplacerade.
Nu börjar minskningarna. Tänk på att övergå till strumpstickor när det blir för trångt för att använda rundstickan.
Varv 1 (minskningar): *1 öhpt, fortsätt sticka resår till 2 m före nästa markör, 2 rm tills.
*Upprepa varvet runt = D1: 12 m D2: 14 har minskats.
Varv 2: Utan minskningar.
Upprepa varv 1 och 2 till det återstår D1: 12 m D2: 14 m.
Ta av garnet, men lämna kvar en 20 cm lång garnände. Trä garnet på en stoppnål och sy genom de resterande maskorna.
Dra åt hårt och fäst tråden.
Med Maya: Lägg med st nr 4.5 upp 15(19) m och sticka slätst med början av ett avigt v. Öka 1 m i var sida, innanför
1 kantm, vartannat v tills det finns 29(35) m på stickan. När arb mäter ca 8(9) cm sätt arb på en nål att vänta.

ÖRONLAPP (E)

Med Maya: Lägg med st nr 4.5 upp 8(10) m och sticka 3 v slätst, med början av ett avigt v. På nästa v ökas 1 m i var sida,
innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 19(22) m på stickan. När arb mäter ca 11(12) cm lägg upp i slutet
av v 10(10) m och sticka ytterl 3(3½) cm. Sätt arbetet på en nål att vänta. Sticka en öronlapp till men åt motsatt håll.

MÖSSAN (E)

Med Maya: Börja med öronlappen som har 10(10) m i början av v, använd rundst nr 4.5 och sticka rundv. 1:a m stickas ihop
med km. När det finns 1 m kvar sticka ihop den med den första m på pannlappen, sticka över pannlappens m till det
återstår 1 m, sticka ihop den m med den första m på nästa öronlapp, Sticka öronlappens m till det återstår 2 m som
stickas tills. i bakre mb = 83(95) m. Sticka nu runt i slätst. i ca 14 cm.
Minska för kullen:
Varv 1: *3 rm, 2 tills*. Upprepa varvet ut = 67(76) m.
Varv 2-4: rm.
Varv 5: *2 rm, 2 tills*. Upprepa varvet ut = 51(57) m.
Varv 6-7: rm.
Varv 8: *1 rm, 2 tills*. Upprepa varvet ut = 31(38) m.
Varv 9: rm
Varv 10: 2 tills varvet ut = 17(19) m.
Varv 11: rm.
Varv 12: 2 tills varvet ut 9(10) m.
Varv 13: rm.
Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.

FODER
PANNLAPP (E)
FODER
ÖRONLAPP (E)

Med Moa: Lägg med st nr 4 upp 19(21) m och sticka slätst med början av ett avigt v. Öka 1 m i var sida, innanför 1 m,
vartannat v tills det finns 33(35) m på stickan. När arb mäter ca 8½(9½) cm avm samtliga m.

Med Moa: Lägg med st nr 4 upp 10(11) m och sticka 5 v slätst, med början av ett avigt v. På nästa v ökas 1 m i var sida,
innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 24(29) m på stickan. När arb mäter ca 11(12) cm lägg upp i
slutet av v 11(12) m och sticka ytterl 3(3½) cm. Maska av samtliga m. Sticka en öronlapp till men åt motsatt håll.
		
MONTERING (E)
Sy ihop mössan mitt bak. Nåla fast öronlapparna + pannlappen i Moa innanför mössans öronlappar + pannlapp
i Maya. Virka med virknål 3.5 och Moa fast öronlapparna + pannlappen. Börja baktill vid vänster öronlapp och virka ett v fm utmed
vänster nackkant, öronlapp, utmed pannlappen och utmed höger öronlapp + nackkant.
Tag av garnet och fäst väl. Sy fast avmaskningskanten på öronlappen som är gjord i Moa, inuti mössan.
Gör 2 st snoddar ca 28 cm långa, Fäst nedtill i var öronlapp. Tag av garnet, drag genom återstående m och fäst väl.

MÖSSA (F)

Lägg upp 84 m på rundst nr 4.
Sticka slätst, runt, runt i ca 20 cm.
Byt till strumpstickor och fördela så du har 21 m på vardera sticka.
Fortsätt sticka slätst, samtidigt som du minskar 4 m varje varv, genom att sticka 1 int i början på varje sticka.
Sticka till det återstår 48 m (= 12 m på varje st).
Därefter stickas 5 v med dubbelintagningar:
Varv 1: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 40 m (10 m på vardera sticka).
Varv 2: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 32 m (8 m på vardera sticka).
Varv 3: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 24 m (6 m på vardera sticka).
Varv 4: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 16 m (4 m på vardera sticka).
Varv 5: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 8 m (2 m på vardera sticka).
Klipp av garnet och dra det genom de återstående 8 maskorna. Fäst trådarna.

MÖSSA (G)

Lägg upp 88 m på rundst 4 och sticka rätst i ca 10 cm. Byt till st nr 4.5 och sticka slätst.
När arb mäter ca 14 cm börja minska för kullen.
Varv 1: *9 rm, 2 rm tills.,* Upprepa varvet ut = 80 m
Varv 2: rm.
Varv 3: *8 rm, 2 tills.* Upprepa varvet ut = 72 m
Varv 4: rm.
Varv 5: *7 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 64 m
Varv 6: rm.
Varv 7: *6 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 56 m
Varv 8: rm.
Varv 9: *5 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 48 m
Varv 10: rm.
Varv 11: *4 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 40 m
Varv 12: rm.
Varv 13: *3 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 32 m
Varv 14: rm.
Varv 15: *2 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 24 m
Varv 16: rm.
Varv 17: *1 rm, 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 16 m
Varv 18: rm.
Varv 19: 2 tills.*. Upprepa varvet ut = 8 m

ÖRONLAPPAR (G)

Markera mitt bak: Plocka upp 24 maskor på st nr 4, 3 cm från mit bak. Sticka 5 v rät st. Minska 1 m i var sida innaför
kantm. var 4:e varv 6 ggr var 8:e varv till 6 m återstår. När arb mäter 25 cm stickas m i hop 2 och 2.
Avsluta med 1 v rm. Maska av. Fäst alla trådar. Sticka en öronlapp till, 3 cm + 24 m från mitt bak.

MONTERING (G)

Tofs (2 st): Klipp till 20 trådar ca 18-20 cm långa till två toffsar. Se bildförklaring vid mössa B.
Ta 10 trådar vik på mitten över sticka, Knyt en tråd rund så att det bildas en ögla. Sy fast öglan på öronlappen.

MÖSSA (H)

Mössan stickas från kant till kant. Lägg upp 48 m på st 6 och sticka rätst. *Sticka 2 v över alla m, sticka 2 v över de första
40 m, sticka 2 v över de första 32 m*, upprepa *-*. När arb. mäter 54 cm på den bredaste kanten, maska av.

MONTERING (H)

Sy ihop uppläggningskanten med avmaskningskanten. Sy en tråd genom m längs mössans överkant och drag ihop.
Fäst alla trådar.

MÖSSA (I)

Lägg på rundst. nr 4 upp 84 m. Sticka resår, 1 rm, 2 am i ca 8 cm. Byt till st 4.5 och sticka slätst. Markera mitt bak.
När arb mäter ca 24 cm, minska för kullen.
Varv 1: *9 rm, lyft 2 m (som det skulle stickas rm), sticka 1 rm. Dra de två lyfta m över den stickade m*. Upprepa *-*
varvet ut = 70 m
Varv 2 & 3: rm.
Varv 4: *7 rm, lyft 2 m (som det skulle stickas rm), sticka 1 rm. Dra de två lyfta m över den stickade m*. Upprepa *-*
varvet ut. = 56 m
Varv 5: rm.
Varv 6: *5 rm, lyft 2 m (som det skulle stickas rm), sticka 1 rm. Dra de två lyfta m över den stickade m*. Upprepa *-*
varvet ut = 42 m
Varv 7: *3 rm, lyft 2 m (som det skulle stickas rm), sticka 1 rm. Dra de två lyfta m över den stickade m*. Upprepa *-*
varvet ut = 28 m
Varv 8: *1 rm, lyft 2 m (som det skulle stickas rm), sticka 1 rm. Dra de två lyfta m över den stickade m*. Upprepa *-*
varvet ut = 14 m
Varv 9: Sticka 2 rm tills varvet ut = 7 m
Klipp garnet. Fäst alla trådar.
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