
Coronamössa- Design Agneta Byers 
 
Strumpstickor 3,0 mm 
Rundsticka 2,5 mm och 3,0 mm 
Garn:  
Zgarn mörkgrå alternativt ljusgrått som bas 
Mango 268 alternativt Zupergul 210 
Burgundy 230 alternativt Julröd 207 eller 227 Hallonröd 
 
Storlek: Small, Medium (Large) 
 
Lägg upp 120, 144, (168) m på rundsticka nr 2,5 mm i mörkgrått. Placera en markör 
i början på varvet, och placera följande markörer mellan var 24:e maska = 6 (7) 
stycken markörer. 
Diagrammet visar maskorna mellan 2 av markörerna, dvs en rapport. Mössan i 
storlek medium har 6 rapporter, storlek large 7 rapporter. 
Sticka resår 2 am, 2 rm i 9 v enligt diagram. 
Byt till rundsticka 3,0 mm. Sticka efter diagram *5 rm i grått, 1 rm i rött* 
X= musch  
På varvet innan muschen förbereds muschen genom att sticka en m i den färg som 
muschen ska ha. Innan hoptagningarna startar på v 28 stickas muscherna med 5 m 
mellanrum på varvet, se diagram, på nästa v förskjuts muscherna. 
Muscherna stickas enligt följande: 
1rm, 1rm vriden, 1rm=3m i avvikande färg, vänd arbetet. Sticka 3 rm tills, vänd 
arbetet, lyft tillbaka 1m, flytta tråden bakom arbetet, fortsätt sticka slätstickning i 
grundfärgen. 
 
Hoptagningar 
På varv 28 startar hoptagningarna som sker på varje rapport, dock ej på varje varv. 
Se diagram. Byt till strumpstickor när rundstickan ej räcker till. 
Hoptagningarna görs enligt följande: 
Efter markören stickas en minskning som lutar åt vänster, alltså inåt. Sticka 1 rm, 
stick ner höger sticka i nästa m som om du skulle sticka den avig, men garnet bakom 
arbetet och lyft den m över till högra stickan, utan att sticka den. OBS! Garnet ligger 
bakom arbetet. 
Sticka nästa m rät, ta sedan den ej stickade (lyfta) m och lyft den över den stickade 
m. Sticka resterande m på rapporten fram tills 3 m återstår innan markören.  
Nu ska minskning lutas åt höger, inåt: Stick sedan högra stickan under nästa 2 m, 
och sticka 1 rm genom båda m (2rm tills). Sticka den sista m på rapporten rät. 
Fortsätt enligt diagram. OBS: på v 50 ger in hoptagning genom att sticka 2 m tills 
rätt.  / = 2 m tills rätt. 
När 42m återstår, sticka *2rm tills, 1 rm*, 23 m återstår, sticka ytterligare ett v *2rm 
tills, 1 rm*= 14 m återstår. Tag av tråden och dra genom de återstående m, fäst 
samtliga trådar väl. 
 
Avsluta med att virka 2 v fasta maskor i mörkgrått för att ge mössan mer stadga, och 
anpassa storleken genom att minska ner vidden om så krävs.  
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