
MÖSSOR & 
LOOPAR
TILL HELA 
FAMILJEN   
 STORLEK  

6-8 (10-12) år 
Dam (Herr)

GARN:  SKOTTE XL 200 g
 från Falkgarn AB

GARNALTERNATIV: Skotte 50 g från Falkgarn 

STORLEK:            6-8  (10-12) år  Dam  (Herr)
GARNÅTGÅNG:  helt set 1 nystan = 200 g
ÖVERVIDD:       61  (65)  69  (75) cm
HEL LÄNGD:            36  (38)  40  (44) cm
RUNDSTICKA:         5 mm, 40 cm (mössa)
STRUMPSTICKOR:    5 mm (mössa)       
STICKOR:   5 mm 
VIRKNÅL:  4½ mm (loop)
MASKTÄTHET: 18 m slätstickning runt med rundsticka 5 = 10 cm

 

 

Best. nr 23475-982



 

VIRKFÖRKLARINGAR:

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), 
drag garnet genom m.

MÖSSA: Lägg med rundsticka 5, 40 cm upp 80 (88) 88 (92) m och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 9 
cm. Byt till slätstickning = alla varv räta. När slätstickningen mäter 12 (13) 14 (15) cm minskas för 
kullen: X 2 rm tillsammans, 6 rm X upprepa X X v ut. Upprepa detta intagningsvarv med 1 varvs 
mellanrum till det finns 0 m mellan int. OBS! det blir 1 m mindre mellan int för var gång. Byt till 
strumpstickor när det så krävs. Avsluta med att sticka m tillsammans 2 och 2, 1 v rm, 1 v m 
tillsammans 2 och 2. Tag av garnet, trä tråden igenom de återstående m. Gör en tofs och fäst i 
toppen på mössan. Vik resåren dubbel alt 2-dubbel utåt, eller inte alls.

LOOP: Lägg med st nr 5 upp 26 (30) 34 (38) m och sticka resår X 2 rm, 2 am X upprepa X X sluta 
med 2 rm. Fortsätt sticka till 90 (90) 120 (120) cm eller önskad längd. Maska av i resår. Virka ihop 
uppläggningsvarvet med avmaskningsvarvet med fm virknål 4½.
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