
 

 
 

Mössa med pös (& tubhalsduk) 

Mössan är stickad i pärlresår kombinerat med vridna m.  

Storlek på mössan: ca stl M.  

Garn & garnåtgång: 2 nystan No. 6 Onion Organic Wool + Nettles. Modellerna är stickade i naturvitt resp i 

sandfärg. 

Stickor & Tillbehör: Strumpstickor 4 mm och 4,5 mm och vanliga stickor 4,5 mm för upplägg. . Ev resårtråd till 

mössan om så önskas. 



 

Förkortningar 

V2M: Vrid 2 m, sticka rät i bakre mb på andra m på vänster sticka, sedan första m rät, lyft av de båda 

m tillsammans. (Detta förkortas ibland 2 korsade m & ibland kallas de mini-flätor). 

2 rm tills: Sticka 2 räta m tillsammans som en m.  

2 rm tills vridet: Lyft nästa 2 m, en i taget och sticka dem rät tills i bakre mb 

 

Mössa 

Mönster i pärlresår & vridna maskor 

Varv 1: *V2M, 1 rm, 1 am, 1 rm*, uppr *-* 

varv runt.  

Varv 2: *2 rm, 3 am*, uppr *-* varv runt.  

Varv 3: *2 rm, 1 rm, 1 am, 1 rm*, uppr *-* 

varv runt.  

Varv 4: Stickas som varv 2.  

Varv 1-4 bildar mönstret.  

Mössa med resår 
Lägg upp 101 m på stickor 4 mm. Fördela m 

jämnt över 4 strumpstickor 4 mm, 25 m på de 

3 första stickorna och 26 m på den 4:e och 

sista stickan. För ihop arbetet, var aktsam så 

att m inte vrids. Lyft över den sist upplagda m 

från sticka 4 till första stickan.  

Varv 1: 2 rm tills vridet (dvs nu stickas den sist 

upplagda m ihop med den först upplagda m), 

1 am, *1 rm i bakre mb, 1 am*, uppr  *-* varv 

runt.   

Sticka ca 3 cm i resår: 1 rm i bakre mb, 1 am. 

Sticka 1 varv räta m. 

Byt till stickor 4,5 mm. 

Grundvarv: *2 rm, 3 am*, uppr varv runt. 

Sticka nu varv 1-4 i Mönster i pärlresår & 

vridna maskor till dess att mössan mäter ca 20 

cm från upplägg, sluta på ett varv 2. 

Mössa utan resår 
Lägg upp som mössa med resår. Fortsätt att 

sticka med stickor 4 mm. 

Varv 1: 2 rm tills (dvs nu stickas den sist 

upplagda m ihop med den först upplagda m), 

1 rm, 3 am *2 rm, 3 am*, uppr *-* varv runt. 

(100 m). 

Sticka nu varv 1-4 i Mönster i pärlresår & 

vridna maskor totalt 5 ggr. 

Sticka varv 1 en gg till.  

Byt nu till strumpstickor 4,5 mm. 

Fortsätt sticka rakt upp i mönster i varv runt,  

fortsätt på varv 2. Sticka till dess att mössan 

mäter ca 20 cm från upplägg, sluta på ett varv 

2. 

 

Forma mösstoppen (lika för båda 

mössorna)  

På nästa varv: Lyft 1:a m till sticka 4. *2 rm 

tills vridet, 1 am, 2 rm tills*, uppr *-* till sista 2 

m på första stickan: 1 am, lyft sista m till nästa 

(2:a) stickan. Sticka fr *-* på sticka 2 och 3. På 

sticka 4 uppr fr *-* till sista 3 m: 1 am, 2 rm 

tills.  

Varv 1: Sticka rät varv runt.  

Varv 2: *2 rm, 1 am*, uppr *-* varv runt.  

Varv 3: *V2M, 1 rm*, uppr *-* varv runt.  

Varv 4: Stickas som varv 2.  

Varv 5: Stickas som varv 1. 

Varv 6: Stickas som varv 2.  

Upprepa varv 3-6 en gg.  

Sticka varv 3 en gg till.  

Nästa varv: *2 rm tills, 1 am, uppr *-* varv 

runt.  

Nästa varv: Sticka räta m varv runt.  

Nästa varv: 2 rm tills varv runt.  



 

Klipp garnet och trä det genom resterande m, 

dra åt och fäst på avigsidan. Trä en nål med 

resårtråden och sy i varv runt 4-5 ggr på 

mössans avigsida och motsvarande de första 5 

mönsterrapporterna (de som stickades med 

strumpstickor 4 mm). 

Montering: Fäst alla lösa trådar, skölj upp 

mössan lätt i ljummet vatten och lägg ut den 

på torr frotté handduk att torka. Lägg gärna 

lite papper inuti mössan, dels för att den skall 

torka snabbare dels för att det inte skall bli 

skarpa vik-kanter i sidorna.  

© Hippstick.se. Endast för privat bruk, mönstret 

får ej kopieras eller användas i kommersiellt syfte 

utan Hippsticks föregående skriftliga 

medgivande. Hippstick.se är ett registrerat 

varumärke. 

 

 

Tubhalsduk i resår 

Halsduk ca 116 cm i omkrets. Mönstret gjordes ursprungligen till ett lite tjockare, exklusivt ullgarn 

från Manos som inte finns längre. Halsduken har jag inte stickat upp igen men jag låter mönstret vara 

kvar för den som kanske vill komplettera med en halsduk till mössan. Garn åtgång till halsduken i No. 

6 Wool Nettles ca 6-7 nystan, stickor ca 6,5 mm - plus en bit restgarn i avvikande färg och kvalité – 

gärna bomullsgarn. Kantm: Håll garnet framför arb och lyft 1:a m alla varv och sticka sticka sista m 

rät alla varv alt valfri kantm som du själv brukar sticka och som du tycker blir bäst.  

Hela halsduken stickas i resår 1x1: 1 rm, 1 am. Lägg upp 52 m med restgarnet på stickor 6,5 mm. Varv 

1-2: Sticka 2 varv i restgarnet (restgarnet tas bort efter det att tuben sytts ihop). Byt till Wool Nettles 

och fortsätt sticka i resår tills garnet nästan är slut, det skall vara tillräckligt med garn kvar för att sy 

ihop tuben. Låt maskorna vara kvar på stickan. Lägg 1:a kortänden med restgarnet parallellt med 

stickan, rätsidorna utåt och utan att halsduken vrids. Trä en trubbig stoppnål med garnänden och sy 

ihop tuben med maskstygn (sk Kitchener maskor). Dvs du syr maskor som ser ut som stickade räta 

och aviga maskor och som förbinder halsdukens 2 kortändar med varandra. Sy avig m på stickan mot 

avig m i Wool Clasica på andra kortänden och rät m på stickan mot rät m på andra kortänden. På den 

upplagda delen är det lättast att sy i 1:a varvet i Wool Nettles genom att följa sista varvet i restgarn, 

dvs restgarnet skall tas bort efter det att tuben sytts ihop, det är bara där som hjälp. På den delen 

med stickan, se på maskan under sista varvet när du syr i maskan på stickan. Det är väldigt lätt, när 

man har sytt ett par stygn så ser man hur man skall göra. Det är väl värt mödan, det blir snyggt. När 

du har sytt ihop tuben, klipp & peta försiktigt bort restgarnet. 

© Hippstick.se. Endast för privat bruk, mönstret får ej kopieras eller användas i kommersiellt 

syfte utan Hippsticks föregående skriftliga medgivande. Hippstick.se är ett registrerat 

varumärke.  

 

 

 


