Patentstickad mössa

Garn: Fame trend 1 nystan kan ge två mössor.
Stickor: 4,0 mm eller 3,5 mm, strumpstickor eller rundstickor.
Masktäthet är svår att mäta på patenstickning. Mössan som är stickad på stickor 4,0 mm är fluffigare
och sitter ganska löst på ett vuxet huvud och mössan som är stickad på 3,5 mm passar ett mindre
vuxet huvud eller den som vill att mössan sitter åt lite mer. De går båda på ett större huvud eftersom
patentstickat är så elastiskt.
Mössan är stickad med två färger och använder man Fame trend så kan man ta en tråd inifrån
nystanet och en tråd utifrån. Vid varje varv lägger man tråden så att den låser föregående varvs tråd.

Uppläggning
Alternativ 1: använd stickor 4,0 mm och lägg upp 80 maskor löst över två stickor. Det går bra att göra
en ögla av båda garnerna (den öglan räknas inte som en maska, den tar vi bort när vi har lagt upp
maskorna) och lägga upp maskorna, vi använder båda trådarna sedan i stickningen.
Alternativ 2: använd stickor 3,5 och lägg upp 88 maskor löst över två stickor. Det går bra att göra en
ögla av båda garnerna (den öglan räknas inte som en maska, den tar vi bort när vi har lagt upp
maskorna) och lägga upp maskorna, vi använder båda trådarna sedan i stickningen.
Stickmarkör
Sätt en stickmarkör där varvet börjar för att hålla reda på start och slut på varvet.
Startvarv: Stickas med färg 1. Sätt ihop uppläggningsvarvet till en ring och se till att
uppläggningsvarvet inte är vridet. *Sticka 1 rät, lyft 1, 1 omslag* (lyftningen och
omslaget görs samtidigt, man lägger fram garnet som om en avig ska stickas och så
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lyfter man en maska som får omslaget liggandes över sig), *till* upprepas hela varvet.
Se till att sista omslaget ligger runt stickan så att det inte råkar försvinna.
Varv 1: Stickas med färg 2. Lyft 1, 1 omslag, 2 maskor stickas ihop avigt, upprepa
detta hela varvet.
Varv 2: Stickas med färg 1. Sticka ihop 2 maskor rätt, lyft 1, 1 omslag.
Upprepa varv ett och två tills mössan mäter ca 25 cm eller önskad längd. Vill man göra
två mössor av ett nystan kan det vara klokt att väga garnet så att man vet att hälften
finns kvar till den andra mössan.

Minskningen i toppen
Alternativ 1: Mössan har 80 maskor och vi kommer att dela in toppen i 8 delar. Vi fortsätter att sticka
i patentstickning hela tiden. Nu är vi vana vid att omslaget hör till en maska som det stickas ihop med
så vi kan tala om omslaget och maskan som en maska för då blir det lättare att se hur minskningarna
ska göras. För att få snygga minskningar så startar vi varvet genom att sticka 7 maskor (med omslag
som vanligt) och därefter stickar vi ihop maska 8 och 9. *Därefter stickar vi 8 maskor och stickar ihop
maska 9 och 10*, så upprepar vi * till * ända till slutet av varvet där vi stickar en maska efter
minskningen.
Sticka ett varv utan minskningar. Då kommer man till två räta som ligger efter varandra på grund av
minskningen på förra varvet, här gör vi ett omslag och lyfter båda maskorna.
Sticka på nästa varv 6 maskor före minskningen, sticka ihop 2 maskor, fortsätt varvet runt med 7
maskor före minskningarna och avsluta varvet med en maska efter minskningen.
Upprepa detta så att minskningarna kommer på vartannat varv och det blir en maska mindre mellan
minskningarna för varje minskningsvarv.
Till slut stickar vi ihop maskorna 2 och 2 och därefter tar vi av garnet och drar båda trådarna genom
maskorna, dra ihop och fäst trådarna.

Alternativ 2: Mössan har 88 maskor och vi kommer att dela in toppen i 8 delar. Vi fortsätter att sticka
i patentstickning hela tiden. Nu är vi vana vid att omslaget hör till en maska som det stickas ihop med
så vi kan tala om omslaget och maskan som en maska för då blir det lättare att se hur minskningarna
ska göras. Eftersom det blir 11 maskor i varje del kommer minskningarna att hamna lite ojämnt
varannan gång. Sticka 9 maskor före minskningen och sticka ihop maska 10 och 11. För att få det
snyggt går det bra att varannan gång sticka ihop på vanligt vis en rät maska som stickar ihop de två
och varannan gång blir det bättre att sticka ihop dem rätt i bakre maskbågarna. Upprepa hela varvet
runt att sticka 9 maskor (med omslag som vanligt) och sticka ihop två rätt.
Sticka ett varv utan minskningar och när där ligger två räta bredvid varandra på grund av
minskningen så görs ett omslag och så lyftes båda maskorna.
På nästa minskningsvarv har vi en maska mindre mellan minskningarna (alltså 8 maskor och så stickar
vi ihop två).
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Minska på detta sätt vartannat varv och för varje minskningsvarv blir det en maska mindre mellan
minskningarna.
Till slut stickar vi ihop maskorna 2 och 2 och därefter tar vi av garnet och drar båda trådarna genom
maskorna, dra ihop och fäst trådarna.
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