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Mössa med bärmönster 

  

  

Garn: Sockgarnsgrovlek ca 420 m på 100 g, en bottenfärg och en mönsterfärg. Mössan blir också bra i 

en aning grövre garn än så. (Då minskar jag på antalet varv före och efter mönsterdelen i stället för 5 

varv med bottenfärgen så stickar jag 3.) 

Stickor: 2,5 mm och 3,5 mm, strumpstickor eller rundstickor. 

Masktäthet är slätstickning på stickor 3,5 (stickat runt med bara rätstickning) ca 24 maskor på 10 cm. 

Om provlappen görs genom att sticka fram och tillbaka med aviga varv blir masktätheten oftast 

annorlunda. Mössan passar en vuxen med ganska stort huvud.  

Resåren kommer att stickas på 128 maskor på stickor 2,5 mm och mössan på 168 maskor på 3,5 mm. 

Lägg upp 128 maskor med bottenfärgen på stickor 2,5 mm och slut till en ring, sticka runt, sätt en 

markör på stickan som markerar var varvet börjar och slutar.   

Varv 1: 1 avig, 1 rät upprepas hela varvet. 

Varv 2: 1 rät, lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, upprepa hela varvet. 

Upprepa varv 1 och 2 till önskad längd på kanten (8 – 12 gånger). (Om en vanlig resår önskas så går det 

bra att sticka 1 avig och 1 rät hela tiden.) 

Byt till stickor 3,5 och öka 40 maskor till totalt 168 maskor. 

Sticka 5 räta varv med bottenfärgen.  

 

Nu stickas mönster. Varvets början och slut flyttas efter första delen av första mönsteromgången så att 

varvbytet inte blir mitt i en av figurerna. Följ de röda markeringarna i diagrammet.  

Mönstret stickas efter diagrammet. Börja längst ner till höger. 
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Flytta markören 4 maskor 

    
                              

    

    
                              

    

    
                                  

  

       
                              Flytta markören 3 maskor  

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 

       
                              

 Börja här nere och läs från höger till vänster.  

Upprepa mönstret hela varvet. 

 Genom att markören flyttas så kommer varvbytet i det enfärgade partiet 

och inte i mönstret och då blir mönstret som på bilden.  

Sticka 5 räta varv med bottenfärgen efter mönstret.  

Minskningarna i toppen av mössan :  

*Sticka 26 maskor, sticka ihop 2 maskor* upprepa hela varvet. 

Sticka ett varv utan minskningar. 
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Upprepa dessa två varv och för varje minskningsvarv blir det en maska mindre mellan minskningarna.  

Upprepa så att det blir 5 minskningsvarv. Därefter minskas varje varv och minskningarna görs som 

tidigare med en maska mindre mellan minskningarna. När det finns 8 maskor kvar, tag av garnet och 

drag det genom maskorna. Fäst trådarna. 
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