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Selma Traskvist mössa julkalandern 2016 
Mönster: Agneta Byers  

 

 

 

 

 

Garn:  

Lovikka, 100% ull ljusgrå från www.zgarn.se 

2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 

241 Grafit 2-trådig ull  

207 Julröd 2-trådig ull  

 

Stickor: Strumpstickor/rundsticka nr 9mm nr och virknål nr 4, flätsticka eller hjälpsticka.  

Förkortningar: 

m  maska 

rm  rät maska 

am avig maska 

v  varv 

tills  tillsammans 

1 öhtp   lyft 1 maska, 1 rätmaska, dra den lyfta maskan över den rätstickade 

fläta 4 m  Sätt 2m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 2rm, sticka sedan hjälptickans m 

 räta.  

Storlek: Barn/Vuxen 

 

Garnåtgång: ca 200gr Lovikka samt följegarn nr 241 Grafit tvåtrådigt och julröd 207 till 

bården. 

 

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet.  

 

Lägg på strumpstickor alternativt rundstickor 9 mm upp med Lovikkagarn och följegarn 241 

Grafit upp 44m (barn) /48m (dam).  

Sticka mössans bård i resårstickning: *2rm, 2 am* sticka bården i 10 cm. När mössan bård 

mäter 10 cm stickas ett varv räta maskor, detta blir vikkanten.  

På strl barn minska 2 maskor jämt fördelat genom att sticka ihop 2m på detta räta v =42 m.  

Med fördel sätts en markör i början på varvet, för att underlätta. 
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Efter bården stickas mössan i flätmönster enligt följande:  

Varv 1-5: Sticka *4rm, 2 am *, upprepa *-* v runt i 5 varv.  

Varv 6: (flätvarv): Sticka *2am, fläta 4 m*, upprepa *-* v runt.  

Upprepa  varv 1-6, 4ggr för barnstorlek och ca 5 ggr för vuxenstorlek. 

Efter sista flätvarvet sticka *4rm, 2 am *, upprepa *-* v runt i ett v.  

Nu börjar minskningarna, byt till strumpstickor när maskantalet minskar. 

Varv 1: sticka *2rm tills, 2rm tills, 2am tills* upprepa *-* v runt  

Varv 2: stickas utan hoptagningar: *2rm, 1am* upprepa *-* v runt.  

Varv 3: Sticka 2m tills v ut. Ta av garnet och trä det genom återstående m. Fäst trådarna väl  

Montering  

Virka runt mössans uppvikta kant (bården), med dubbelt ullgarn i färg 207 Julröd. Nedtagen 

görs 2 v ned på bården. Börja bak med *1fm i en rm på mössan, 2 lm, virka med ned-tag 

varannan gång i rm, varannan i am, mellan nedtagen virkas 2 lm* upprepa* v runt. Ta av 

garnet och fäst trådarna. Gör en stor garnboll och sy fast på mössans topp. Fäst alla lösa 

garntrådar.  

 

Keep on knitting//Agneta 
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Selma Trastkvist halsduk julkalendern 2016 

Mönster: Kicki Strandqvist 

Garn:   

Lovikka, 100% ull ljusgrå från www.zgarn.se 

2-trådigt garn, 100 % ull från www.zgarn.se 

241 Grafit 2-trådig ull  

 

Stickor: 20 mm  

Förkortningar: 

m  maska 

rm  rät maska 

am avig maska 

km kantmaska  

v  varv 

tills  tillsammans 

 

Storlek:  Barn/Vuxen (ca 19 x 72/82 cm) 

 

Garnåtgång:  ca 200 gr Lovikka + följegarn 2-trådig ull 

Knappar: 3 stora knappar ca 4 cm i diameter. 

 

Läs alltid igenom hela beskrivningen innan du påbörjar arbetet. 

 

Lägg upp 16 m med lovikka + 2 trådar av följegarnet.  
Sticka resårstickning:  1 km, *1 r, 1 a*, 1 km i ca 50 varv (= ca 69-70 cm barn). Lägg till ca 10 
cm för vuxenstorlek. 
Knapphålsvarv: 1 km, 1r, 2 m tills a, 1 omsl, 1a, 1r, 1a, 2 m tills r, 1 omsl, 1r, 1a, 1r, 2 m tills a, 
1 omsl, 1a, 1 km 
1 varv resår:   1 km, *1 r, 1 a*, 1 km 
Maska av i resårstickning. Fäst garnet. 
 
Montera knapparna:  

Vik ett hörn mot långsidan och sätt en knapp i var kant och en på mitten enligt skissen. 
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