Karamell Barnmössa med öronlappar

Ett samarbete mellan Katrina Eriksson Lidén @designkatrina och Falkgarn
Storlek: 1 (2) 3 (4) 5
Garn och åtgång: 35 (40) 45 (50) 60 gr Karamell, Falkgarn
Stickfasthet: 21 m * 30 v = 10 cm på 3 mm stickor om man stickar löst.
Passar: 0 - 4 mån (6 mån - 2 år) 2 - 4 år (4 - 6 år) 6 år - S
Mått: Bredd 30 (35) 38 (42) 45 cm.
Längd utan/med öronlapp, ca 16/20 (17/22) 17,5/24 (18,5/25,5) 20/29 cm
Tillbehör: Rundstickor eller strumpstickor 3 mm, stoppnål, sax.
Kontrollera masktätheten noga. Stickar du fast, byt till grövre stickor, stickar du löst, byt till
finare stickor.
Hela arb st i dubbel mosstickning:

Sticka fram och tillbaka
V1: *1r, 1a* v ut
V2: *1a, 1r* v ut
V3: *1a, 1r* v ut
V4: *1r, 1a* v ut

Sticka runt:
V1: *1r, 1a* v ut
V2: *1r, 1a* v ut
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V3: *1a, 1r* v ut

V4: *1a, 1r* v ut

Ränder (valfritt):

Använd 2 - 3 olika färger på garnet/garnen. Med första färgen, sticka öronlappar och 3 - 4 v
in på mössan. *Byt färg, sticka 3 v.* Upprepa i hela mössan, låt trådarna löpa med på
baksidan.
Förkortningar

* * - de m inom ** upprepas
a - avig maska
r - rät maska
2am tills - 2 aviga maskor tillsammans
2rm i bmb - 2 räta maskor i bakre maskbågen
2rm tills - 2 räta maskor tillsammans
arb - arbetet
dmoss - dubbel mosstickning
lyftm - lyftmaska (lyft första m på v avigt)
m - maskor
pm - placera markör
pm1-5 - placera markör (siffra) 1 - 5
st - sticka
v - varv
vridet omslag - håll stickan i h. hand, vrid garnet runt tummen och lägg upp den vriden på
stickan
ö1r - öka 1 rät, genom att lyfta upp tråden mellan maskorna och sticka den vriden

ÖRONLAPPAR
Lägg upp 3 m, se till att lämna en garnstump på 20 cm.
Varv 1: 2r, 1a, vänd.
Varv 2: lyftm, ö1r, 2 a, vänd.
Varv 3: lyftm, ö1r, 1a, 1r, 1a, vänd.
Varv 4: lyftm, ö1r, 1a, 1r, 2a, vänd.
Varv 5: lyftm, ö1r, *1a, 1r*, 1a, vänd.
Varv 6: lyftm, ö1r, *1a, 1r*, 2a, vänd.
De m inom ** upprepas.
Varv 5 och 6 upprepas tills det finns 17 (20) 22 (24) 26 m. St utan ökning ytterligare 3 (2) 2
(2) 2 v, arb mäter ca 5 (6)7 (7,5) 8 cm och avsluta med v 2 eller 4 av dmoss. Klipp av tråden.
Sticka en till öronlapp på samma sätt, klipp inte av tråden.

MÖSSA
Storlek 1 (ojämnt antal m på öronlapp): Lägg första öronlappen med tråden till vänster på
vänster sticka. Lägg sen den sista öronlappen på vänster sticka med tråden till höger.
De andra storlekarna (jämnt antal m på öronlapp): Lägg båda öronlappar på vänster sticka,
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med tråden till höger, sista öronlappen till höger på stickan.
Nästa v: st. första öronlappen - lyftm, dmoss. Lägg upp 22 (24) 28 (30) 32 nya m mellan
öronlapparna med vridet omslag (framsida). St nästa öronlapp. Lägg upp 6 (8) 8 (10) 10 nya
m med vridet omslag (baksida) = 62 (72) 80 (88) 94 m. Härifrån st arb runt.
Sätt en markör i mitten av baksidans maskor, detta markerar början av v.
St i dmoss i ca 11,5 (11) 12 (13) 13,5 cm (mätt mot fram- eller baksidan), avsluta med dmoss
v 4 (4) 4 (2) 2. Varvet är viktigt så att minskningen blir rätt!

MINSKA
Minskning görs på mosstickningsvarv 4 (i 1a+1r).
Med minskning vartannat v upprepas varven 3-4 av dmoss.
Minska vid markörer såhär:
2 rm i bmb (i 1a+1r) efter markör, 2 am tills (i 1a+1r) innan markör,
resten av m stickas vidare i dmoss.
Förbered minskningsvarven:

Sätt i följande markörer (numrerade 1 - 5):
13 (15) 16 (17) 19 m, pm1, 12 (14) 16 (18) 18 m, pm2, 12 (14) 16 (18) 18 m, pm3, 12 (14) 16
(18) 18 m, pm4, 13 (15) 16 (17) 19 m, pm5. Nu finns 5 markörer placerade, med markör nr 5 i
slutet/början av v.
Varv 1: På varv nr 4 (4) 4 (2) 2 av mosstickning, minska till jämnt antal maskor mellan
markörerna 1 - 5. OBS! Det är bara vid vissa markörer som minskning sker här! Storlek 3 hoppa till v 3. Minska totalt 2 (2) 0 (8) 4 m vid markör(er) nr 5 (5) 0 (1, 2, 3, 4) 1, 4 enligt
rutan ovan. = 12 (14) 16 (16) 18 m mellan markörerna.
Varv 2: st utan ökning
Varv 3: minska vid (alla) markörer
Varv 4 - 8: st 5 v utan ökning
Varv 9: minska vid (alla) markörer
Varv 10: st utan ökning
Upprepa v 9 - 10 till det finns 20 m.
Nästa v: *2 rm tills* v ut. Klipp av tråden och dra igenom de 10 maskorna.

KANT
Handsy en kant i en kontrastfärg med filtstygn/ langettstygn, ett stygn/maska eller kantm.
Börja från toppen på ena öronlappen fram till den andra toppen av öronlappen, klipp tråden
och lämna 20 cm garnstump på båda sidor. Sy på samma sätt på andra sidan.

FLÄTA
Klipp ut 9 stycken 35 cm garnstumpar i olika färger. Trä över några i taget vid toppen av
öronlappen, till hälften. Fläta garnstumparna och gör en knut på ca mitten. Jämna till
fransen. Fläta nästa öronlapp på samma sätt.
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Alt. TOFS
Klipp ut 9 stycken 20 cm garnstumpar i olika färger. Vik några i taget dubbelt och dra igenom
till en ögla i toppen av öronlappen. Öglan ska dras igenom mot bakifrån. Dra igenom
samtliga garnändar genom öglorna och dra försiktigt åt.

Fäst resterande trådar.
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