
 

 
 

 

  



 

 
 

 

Garn & åtgång:  Zenta by Permin, 1 nystan à 50 g Lime fg 02 och 1 nystan à 50 g Svart fg 09.  
Storlek: Passar ca stl M. 56-58 cm i omkrets. Djup med resår; ca 20 cm, toppen mäter ca 3 cm. 
Stickor: 3 mm och 3,5 mm, mössan är stickad på raka stickor, ta bort kantm om du stickar på strumpstickor 

eller rundsticka! 
Masktäthet: Ca 32 m i flät- och resårmönstret på stickor 3,5 mm = 10 cm. 
Tillbehör: Till att göra en bolltofs: hårdpapp att klippa ut 2 runda cirklar, ca 9 cm i diameter och med ett hål i 

mitten på ca 2,5 cm. 
 
 

 
 

Lägg upp 128 m (126 m för rundst/strumpst) på stickor 
3 mm i fg B. 
Första och sista m är kantmaska och stickas rät alla varv. 
Sticka i resår: 
Varv 1: 1 rät kantm, *1 rm, 1 am*, uppr *-* till sista m, 1 
rät kantm. 
Varv 2: Sticka som m visar. 
Du kan också sticka brättet i resår 2 x 2 om du vill, dvs 2 
rm, 2 am. 
Sticka i resår tills brättet mäter 9 cm, sluta efter ett avigt 
varv. 
Byt till fg A och fortsätt nu i flätmönster och i resår 2 x 2 
så här: 
Varv 1 (RS): 1 rät kantm, *4 rm, (2 am, 2 rm) 2 ggr, 2 
am*, uppr *-* till sista m, 1 rät kantm. 
Nästa varv: Sticka som m visar, räta m på räta, aviga m 
på aviga. 
Varv 3 (RS): 1 rät kantm, *fläta över 4 m, (2 am, 2 rm) 2 
ggr, 2 am*, uppr *-* till sista m, 1 rät kantm. 
Varv 4-6: Sticka som m visar. 
Varv 7 (RS): 1 rät kantm, *fläta över 4 m, (2 am, 2 rm) 2 
ggr, 2 am*, uppr *-* till sista m, 1 rät kantm. 
Byt till stickor 3,5 mm och fortsätt rakt upp i flät- och 
resårmönster, varv 4-7, till dess att mönstret i flätor och 
dubbelresår mäter ca 18 cm eller till önskad längd. Sluta 
efter ett avigt varv. 

 
Minska för mössan topp: 
Varv 1 (RS): 1 rät kantm, *2 rm tills*, uppr *-* till sista 
m, 1 rät kantm. 
Varv 2 och alla följande varv fr avigs: sticka som m 
visar. 
Uppr varv 1-2 (sticka 2 rm tills även över den sista 
kantm på följande varv fr räts), till dess att ca 9 m är 
kvar. 
Klipp garnet så att en lång garnände blir kvar, trä genom 
resterande m, gärna två varv, dra åt hårt. Sy ihop övre 
delen av mössan från rätsidan och resårbrättet från 
avigsidan med osynlig söm.   
 
Blocka mössan 
Låt mössan ligga någon minut eller två i ljummet vatten. 
Krama försiktigt ut vattnet och lägg ut mössan på en torr 
handduk och forma den övre delen av mössan lätt utan 
att sträcka ut mönstret för mycket. Vik upp brättet ca 6-8 
cm efter eget tycke och smak. Var aktsam på att ej 
sträcka ut resåren. Se till mössan under torktiden – när 
den är lite halvtorr lägg tex lite papper i så att det inte blir 
skarpa vikkanter i sidorna. Gör en bolltofs av ca 8-9 gr 
av det limefärgade garnet och sy fast på toppen av 
mössan om så önskas.

 

 

Förkortningar 
2 rm tills = sticka 2 rm tillsammans som en m 
 
Fläta över 4 m framför = Lyft nästa 2 m till flätsticka & håll framför 
arbetet, 2 rm, sticka flätstickans 2 m rät. 
 
Fuska med fläta över 4 m framför  
Knuffa in nästa 4 m på vänster sticka lite, det är för att de 2 första m 
inte skall trilla av när maska 3 och 4 stickas.  

 
Gå bakom vänster sticka, stick toppen av höger sticka genom bakre 
maskbågen på 3:e maskan på vänster sticka och sticka m rät, låt m 
vara lite stor så att det inte blir för tight. 
Stick nu toppen av höger sticka i bakre maskbågen på 4:e maskan på 
vänster sticka och sticka den rät. 
Gå tillbaka till första m på vänster sticka och sticka den rät. Lyft av 
denna m så att du kommer åt 2:a maskan som du stickar rät. Lyft nu 
av maska 2,3 och 4 samtidigt från vänster sticka. 
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