Mössa med flätor

Mössan stickas med Vikings Eko ull. Det går åt en härva.
Stickor: Strumpstickor och en kort rundsticka storlek 5 mm
Mössan börjar med att man stickar ett flätstickat band som sys ihop med maskstygn. Därefter plockas
maskor upp i överkanten av bandet och mössdelen stickas på en kort rundsticka. Avslutningsvis
används strumpstickor.
Starta med att virka en luftmask-kedja med ett annat garn än det som mössan ska stickas med. Det
går bra med ett lite tunnare garn men gör öglorna så stora att det i dem går att plocka upp maskor
med stickor som är 5 mm grova. Virka 26 maskor och avsluta luftmaskkedjan med att ta av garnet och
dra det igenom den sist virkade öglan. Om man sätter garnet så är det lätt att pilla upp öglan när
bandet ska sys ihop.
Plocka upp maskor på baksidan av luftmaskkedjan i de tvärgående öglorna som finns där. Tar man
maskorna i dem så går det lätt att ta bort luftmaskkedjan senare. Börja i fjärde öglan i kedjan och
plocka sammanlagt upp 19 maskor. Sticka nu efter diagrammet.
Börja läs diagrammet längst ned till höger och sticka mot vänster och uppåt i diagrammet. Andra
varvet och alla jämna varv stickas från baksidan och där stickas aviga maskor på aviga och räta på
räta utom i vänstra kanten där tre maskor hela tiden stickas räta. Den rätstickade kanten är den som
kommer längst ned mot pannan när mössan sätts på huvudet.
För att det inte ska bli rörigt i diagrammet med omvända symboler på de jämna varven så har jag ritat
dem så som de ser ut från rätsidan. När de jämna varven stickas behöver man inte titta i diagrammet
utan bara sticka en rät maska på en rät maska och en avig på en avig.

De tre första symbolerna ovan säger direkt vad de innebär men fjärde raden innehåller en symbol som
visar tre maskor. Det är ett snett streck och en avig maska. Det försöker visa att två maskor sätts på
en extra sticka framför arbetet. Nästa maska stickas avigt. Sätt tillbaka de två från extrasticka och
sticka dem rätt.
Femte raden ovan visar en fläta som går åt höger och då sätts en maska på en extrasticka bakom
arbetet, sticka två räta och sätt tillbaka maskan från extrastickan och sticka den avigt.

De sista två raderna med symboler visar fyra maskor som svänger. Den första där flätan svänger åt
vänster innebär att två maskor sätts på en extrasticka framför arbetet, sticka två räta maskor, sätt
tillbaka maskorna från extrastickan och sticka dem räta.
Den sista raden innebär att flätan svänger åt höger, då sätts två maskor på en extrasticka bakom
arbetet, sticka två maskor och sätt tillbaka maskorna från extrastickan och sticka dem räta.

Om vi läser första raden i diagrammet från höger till vänster längst ned så blir det. Sticka 2 aviga, 2
räta, 2 aviga, sätt två maskor på en extra sticka framför arbetet, nästa maska stickas avigt, sätt tillbaka
de två från extrastickan och sticka dem rätt, sätt en maska på en extrasticka bakom arbetet, sticka två
räta och sätt tillbaka maskan från extrastickan och sticka den avigt, 2 aviga, 5 räta.
Sticka diagrammets 14 varv 9 gånger, men sticka inte det sista varvet den nionde gången. Plocka upp
maskorna från uppläggningsvarvet på en sticka, tag bort den virkade kedjan maska för maska. Sy ihop
uppläggningsvarvet med det sista varvet med maskstygn.
Plocka upp en maska i varje varv runt mössan = 126 maskor
Sticka runt i 14 varv.
Därefter görs minskningar genom att [sticka 19 maskor, sticka ihop 2] upprepa detta hela varvet ut.
Sticka ett varv utan minskningar.
Fortsätt med minskningarna vartannat varv. Det blir en maska mindre mellan minskningarna för varje
minskningsvarv.
När det finns 8 maskor kvar i varje parti mellan minskningarna (48 maskor på varvet) så minskas varje
varv tills det återstår 6 maskor.

Pannband
Pannbandet stickas likadant som nederkanten till mössan, med den skillnaden att de två aviga
maskorna i högersidan byts ut mot tre maskor som hela tiden stickas räta.
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