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”KITTY” – VIRKAD OCH STICKAD MÖSSA MED ÖRON
Raggi (70 % Ull ’sw’, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Ca 50 g = 64 m)
Ca 9-10 m x 12 v slätst på st 12 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
Ca 10 m x 14 v slätst på st 10 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
Ca 7 hst x 7 v på virknål 8 mm med dubbelt garn = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
En storlek. Passar huvudomkrets 52-58 cm.
En storlek. Passar huvudomkrets 50-54 cm.
Mössa A: Ca 22 cm. Mössa B: Ca 21 cm. Mössa C: Ca 22-23 cm.
Mössa A: Ca 46 cm. Mössa B: Ca 44 cm. Mössa C: Ca 50 cm.
Ca 75 g (fg 15122, rosa, raggi)
Ca 75 g (fg 1500, vit, raggi)
Ca 150 g (fg 34104, rosa, reflex)
Mössa A: st 12 mm. Mössa B: 10 mm.
8 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen 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. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR (A,B)

m=maskor, st=stickor, kantm=kantmaska, rm=rät maska, am=avig maska, slätst=slätstickning, arb=arbetet

FÖRKLARINGAR (A,B)

Kantm: Första och sista m stickas rm varje v.
OBS! Mössorna stickas med dubbelt garn.

FÖRKLARINGAR (C)

Luftmaskor (lm): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-1
Halv stolpe (hst): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-3
Fasta maskor (fm): Se http://www.jarbo.se/virkskola-del-1
OBS! Mössorna stickas/virkas med dubbelt garn.

MÖSSA (A,B)

MÖSSA (C)

Mössa A: Lägg med dubbelt garn upp 44 m på st 12. Mössa B: Lägg med dubbelt garn upp 44 m på st 10.
Sticka resår (1 rm, 1 am) innanför kantm. När resåren mäter ca 7-8 cm stickas slätst resten av arb.
När arb mäter ca 22 cm (= mössa A), 21 cm (=Mössa B), maskas 1:a och sista maskan av. Sätt resterande m på en tråd
eller avmaskningsnålar.
Sy ihop mössan, använd kant m som sömsmån. Vänd mössan och för över de resterande m på 2 stickor (så att det är lika
många m på båda stickorna).
Maska av samtliga m så här: Lägg ihop arbetet så att rätsidorna ligger mot varandra och så att sömmen är mitt bak,
håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand.
Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra
st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och maska av alla m på samma sätt. Tag av tråden och fäst. Fäst alla
lösa trådar.
Öron: Mät ut ca 14-15 cm från nederkant på båda sidorna och sätt en markering. Sy hop ihop med små tråckelstygn och
dra åt garnet för att strama upp till önskad form på öronen. (Se bilder nedan.)
OBS! Mössan virkas med dubbelt garn.
Virka 19 lm med virknål 8 mm. Börja i 2:a lm och virka 18 hst, vänd med 1 lm och fortsätt virka 18 hst varje varv till arb
mäter 48 cm (= 31 v), Virlka ihop mössan mot uppläggningen med sm. Vänd mössan och fortsätt virka ca 36 fm runt den
öppningen i 5 v (= nederkanten). Ta av garet.
Kullen: Vänd mössan och placera sömmen mitt bak, virka ihop öppningen med sm.
Öron: Mät ut ca 14-15 cm från nederkant på båda sidorna och sätt en markering. Sy hop ihop med små tråckelstygn och
dra åt garnet för att strama upp till önskad form på öronen. (Se bilder nedan.)
Fäst garnet på insidan.

ÖRON (A,B,C)

Ca 14-15 cm
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