
 

 

 

 

Storlek:  Mössa med pös ca stl M (56-58 cm i omkrets). Vantar handskstl ca 7,5. 

Garn:  3 nystan à 50 g Onion Camel+Merino Blomme 928 

Stickor:  Strumpstickor 4,5 och 5 mm 

Stickfasthet: 18 m x 24 varv i slätst i varv runt på stickor 5 mm = 10 x 10 cm. 

  



Mössa 
Lägg upp 97 m på 4 strumpstickor 4,5 mm, sista 

stickan har en m mer än de andra tre. För ihop arb. 

Varv runt 1: Börja med att lyfta sista m från st 4 till 

st 1. Sticka 2 rm tillsammans (= 96 m och 24 m per 

strumpst) och fortsätt sedan i resår 1 am, *1 rm, 1 

am*, uppr från *-* varv runt.  

Sticka rakt upp i resår till arb mäter ca 8 cm. Byt till 

strumpst 5 mm och till slätstickning, dvs sticka bara 

räta maskor i varv runt. Sticka i slätst till arb mäter 

ca 13,5 från slutet av resårstickningen. 

Forma mössans topp 

Nästa varv: 1 rm, (1:a hörnm), 2 rm tills, *19 rm, 2 

rm tills vridet, 1 rm (2:a hörnm), 2 rm tills*, uppr 

från *-* till sista 2 m; 2 rm tills vridet. 

Fortsätt att minska 1 m på var sida om de 4 hörnm 

som ovan och på varje varv till dess att 15 m 

återstår. Sticka 1 varv runt i räta m. 

Nästa varv: 2 rm tills till sista m, 1 rm (8 m). 

Klipp garnet, trä det genom återstående m, gärna 2 

ggr, dra åt hårt och fäst på avigsidan av arb. 

 

Vantar (gör 2) 
Lägg upp 33 m med strumpst 4,5 mm, för ihop arb. 

Varv runt 1: Börja med att lyfta sista m från st 4 till 

st 1. Sticka ihop denna m med st 1 ursprungliga 

första m som 2 rm tillsammans (= 32 m och 8 m per 

strumpst). Fortsätt i resår 1 x 1 så här: 1 am, *1 rm, 

1 am *, uppr från *-* varv runt.  

Sticka rakt upp i resår till arb mäter ca 12 cm. 

Byt till strumpst 5 mm och till slätst, på första varvet 

runt öka 1 m i mitten på var strumpsticka (36 m och 

9 m per strumpst). Sticka 5 varv runt i slätst. 

Fortsätt i slätst och börja forma tummen: 

Höger vante, höger tumme: 

Varv runt 1: 18 rm, öka 1 m, 4 rm, öka 1 m, 14 rm. 

Varv runt 2 och alla följande jämna varv: Sticka 

räta m. 

Varv runt 3: 18 rm, öka 1 m, 6 rm, öka 1 m, 14 rm. 

Varv runt 5: 18 rm, öka 1, 8 rm, öka 1 m, 14 rm. 

Fortsätt att öka 1 m för tummen som ovan på 

vartannat varv till dess att tummen har 14 m. 

För över dessa 14 m på tråd på sista varvet. Sticka 

varv ut. 

Nästa varv runt: 18 rm, lägg upp 4 m över gapet 

genom att göra 4 hårda omslag, 14 rm. 

Nästa varv runt: 18 rm, sticka rät genom bakre 

maskbågen på omslagen från föregående varv, 14 

rm. (36 m) 

 

**Fortsätt i slätst till vanten mäter 16 cm från slutet 

av resåren, eller önskad längd. 

 

 

Forma toppen av vanten 

Nästa varv runt: 1 rm, 2 rm tills, 12 rm, 2 rm tills 

vridet, 2 rm, 2 rm tills, 12 rm, 2 rm tills vridet, 1 rm. 

 

Fortsätt att minska som ovan på var sida om de 2 m 

i var ände av vanten till dess att 12 m återstår. 

Omfördela m på 2 stickor, 6 m på var sticka. För 

stickorna genom toppen av vanten till avigsidan och 

vräng vanten in och ut. Avmaska m tillsammans från 

avigsidan av vanten. 

 

Forma tummen 

Placera de 14 m på 2 strumpstickor, 7 m per sticka. 

Med en tredje sticka plocka upp 1 m på sidan av 

öppningen, 4 m ovanför och 1 m på andra sidan. 20 

m totalt. Börja vid st 1. 

Varv runt 1:  

För över sista m på st 3 till st 1.  

*Sticka 1: 2 rm tills, sticka räta m till sista m på st 

2, lyft den m rät över på st 3; 2 rm tills vridet och 

sticka räta m till sista m, för över varvets sista m till 

st 1. 18 m 

Varv runt 2:  

Som varv 1 från * men sluta varvet med att sticka st 

3:s sista m rät. 16 m 

Omfördela m så att varje sticka har 5 m. Dvs sticka 5 

m rät från st 1, lyft 2 m till st 2, sticka 5 m rät, lyft 

de sista m till st 3, sticka 6 m rät.  16 m totalt. 

Sticka i slätst i varv runt till tummen mäter ca 4,5 

cm från gapet. 

Nästa varv runt: Räta m till sista 2 m, 2 rm tills. 

(15 m). Sticka ett varv runt. 

Nästa varv runt: Räta m till sista 2 m, 2 rm tills. 

(14 m). 

Nästa varv runt: (2 rm tills). (7 m). 

Sticka ett varv runt. 

Klipp garnet, trä det genom de återstående m, dra åt 

hårt och fäst på avigs. Om så behövs snygga till runt 

tummen. 

 

Vänster vante: 

Stickas som höger vante dock sticka början av 

vänster tumme så här: 

Varv runt 1: 14 rm, öka 1 m, 4 rm, öka 1 m, 18 rm. 

Varv runt 2 och alla följande jämna varv: Räta 

m. 

Varv runt 3: 14 rm, öka 1 m, 6 rm, öka 1 m, 18 rm. 

Varv runt 5: 14 rm, öka 1 m, 8 rm, öka 1 m, 18 rm. 

Fortsätt att öka 1 m för tummen som ovan på 

vartannat varv till dess att tummen har 14 m. 

För över dessa 14 m på tråd på sista varvet. Sticka 

varv ut. 

Nästa varv runt: 14 rm, lägg upp 4 m över gapet 

genom att göra 4 hårda omslag, 18 rm. 

Nästa varv runt: 14 rm, sticka rät genom bakre 

maskbågen på omslagen från föregående varv, 18 

rm. (36 m) 

Sticka från ** arb ut.  
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