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VINGA, MOLLY, RAGGI & FUGA
STORLEKAR: Prematur - 2 år
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91028 4 VINTERVITA BABYMÖSSOR
A. RESÅRSTICKAD MÖSSA
GARNKVALITÉ  Vinga (85% Akryl, 15% Ull. Nystan ca 100 g = 190 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr, Raggi
STORLEKAR Baby/Barn
GARNÅTGÅNG Ca 55 g (40208)
RUNDSTICKA Nr 5, 40 cm
STRUMPSTICKOR Nr 5

MASKTÄTHET ca 22-25 m och 26 v ribbstickning 3 rm 2 am (lätt sträckt) på st 5 = 10 cm  – eller anpassa till det nummer på stickor
 Du måste ha för att hålla masktätheten. 

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, rm=rät maska, rundst.=rundsticka, räts=rätsidan, m=maska,, v=varv, enl = enligt, nr =nummer,
 m=maska 

 
 TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar Ditt arbete. 
 *Om du vill att mössan ska vara lite tajtare i nedre kanten håll garnet lite hårdare.
 *Kontrollera masktätheten genom att virka en provbit ca 10 x 10 cm innan du påbörjar ditt arbete 

MÖSSA A Lägg på rundst nr 5 upp 90 m och sticka runt i ribbstickning 3 rm, 2 am. När arb. mäter ca 15 cm minskas på ett v från
 räts för kullen enl följ: (byt till strumpstickor när maskantalet minskar) sticka *2 rm tills, 1 rm, 2 am tills* upprepa *-*  v ut.
 Sticka nu rm på rm och am på am i 5 v. Sticka på nästa v ihop *2 rm tills och 1 am* upprepa *-* v ut. sticka därefter 1 rm 1 am i 3 v. 
 På de 2 följande v sticka ihop m 2 och 2. Ta av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.  
 Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas   

B. VIRKAD MÖSSA 
GARNKVALITÉ Molly (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m) 
GARNALTERNATIV  Dubbelt garn av Lady eller Fuga 
STORLEKAR  Baby 
MÖSSA/OMKRETS  Ca 40 cm 
MÖSSANS LÄNGD  Ca 16 cm mätt från huvudkullen och ner 
GARNÅTGÅNG  Ca 85 g (35002) 
VIRKNÅL  Nr 7
DESIGN  TEXT Järbo Garn 

MASKTÄTHET  12 fm med virknål nr 7 = 10 cm- eller byt till det nr på virknål du behöver ha för att på 10 cm få 12 m. 

FÖRKLARINGAR  Mössan virkas från huvudkullen och ner. 
 Fasta maskor virkas med nedtag genom båda maskbågarna. 
 *-* = Upprepa mellan stjärnorna

 
FÖRKORTNINGAR  m = maska, sm = smygmaska, lm = luftmaska, fm = fastmaska, v = varv, tills= tillsammans 
  

MÖSSA B Lägg med  virknål nr 7 upp 5 lm, tag ihop till en ring med 1 sm. Börja alla varv med 1 lm. 
 Varv 1: Virka 10 fm om ringen, sluta v med 1 sm i lm. 
 Varv 2: Virka 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm i lm = 20 fm. 
 Varv 3: Virka * 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från * sluta v med 1 sm i lm = 30 fm. 
 Varv 4: Virka ett varv fm runt mössan utan ökning, sluta v med 1 sm i lm. 
 Varv 5: Virka * 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från * sluta v med 1 sm i lm = 45 fm. 
 Virka fm tills mössan mäter ca 16 cm från toppen eller önskad längd. Ta av garnet. 
 Öronlappar: Börja i 4:e fm från mitt bak med 1 sm och 1 lm, virka 11 fm, sluta med att virka 2 fm tills. Vänd med 1 lm,  
 Virka 12 fm. Vänd med  *1 lm och virka 2 fm tills. virka fm och sluta v med att virka 2 fm tills*.  
 Upprepa *-* tills det finns 2 fm kvar,  ta av garnet och virka den andra öronlappen lika.  

MONTERING  Fäst alla trådar. Gör en stor pom-pom boll och fäst i toppen av mössan. Fläta 2 st knytband med 6 trådar i var och sluta 
 med att knyta av till en tofs. Sy fast knytbanden i öronlappen. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas  
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C. RÄTSTICKAD MÖSSA 
GARNKVALITÉ  Raggi (70% Ull , 30% Polyamid ”Superwash”. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr, Vinga
STORLEKAR prematur(1)3(6)9(12) mån 1½(2) år
GARNÅTGÅNG Ca 50(75)75(90)110(130)160(200) (fg 1510)  
STICKOR Nr 3.5 
DESIGN  TEXT Kerstin Arvelind 

MASKTÄTHET 20 m och 38 v rätstickning på stickor nr 3.5 = 10 cm. 

FÖRKLARINGAR Hela mössan stickas i rätstickning 
 Alla ökningar och minskningar göres innanför de 2 yttersta m på vartannat v.
 
FÖRKORTNINGAR nr = nummer ,  m=maska, v=varv, ggr =gånger 

MÖSSA C Lägg på stickor nr 3.5 upp 26(28)30(32)34(36)38(40) m och sticka 1 v. På nästa v minskas 1 m i början och ökas 1 m i slutet av v.  
 Sticka v tillbaka. Minska och öka 1 m i var sida sammanlagt 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr. Nu ökas 1 m i början och  
 minskas 1 m i slutet 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr. Minska därefter i början och öka i slutet 6(7)7(8)8(9)9(10) ggr  
 och öka sedan i början och minska i slutet 6(7)7(8)8(9)9(10) ggr. Minska sedan i början och öka i slutet 13(14)15(16)  
 17(18)19(20) ggr och avsluta med att öka i början och minska i slutet 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr.   
 Sticka ytterligare 1 v. Maska av.  

MONTERING  Sy ihop mössan kant i kant så att uddarna möts upptill, sy därefter ihop den mitt bak kant i kant. Gör 2 snoddar av garnet
 och fäst dem i öronlapparna. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas 

D. MÖSSA MED STICKAD FLÄTRESÅR 
GARNKVALITÉ  Fuga (50% Ull, 50 %,Akryl ”Super wash”. Nystan ca 50 g = 121 m)
GARNALTERNATIV  Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga 
STORLEKAR ½(1)2(3) år 
GARNÅTGÅNG Ca 60(75)100(125) g (fg 60100) 
STICKOR Nr 3 och 3.5  
DESIGN  TEXT Kerstin Arvelind

MASKTÄTHET 30 m flätstickning på stickor nr 3.5 = 10 cm. 
 OBS! Kontrollera masktätheten noga. Byt vid behov grovlek på stickorna.  
 Första och sista m stickas alltid rät = kantm. 

MÖSSA D Lägg med stickor nr 3 upp 102(106)110 (114) m och sticka resår 1 r, 1 a i 12 cm. 
 Öka 12 m jämnt fördelat över sista resårvarvet. 
 Byt till stickor 3,5 och sticka mönster enl diagram. 
 När arb mäter 23,5(25,5)27(28) cm stickas ett hoptagningsvarv enl. följande: 2 m tills över hela varvet. Sticka varvet avigt tillbaka. 
 Upprepa hoptagningsvarvet ytterligare 2 ggr. Ta av garnet och träd genom de återstående m och fäst väl. 
 Öronlappar: (storlek ½ (1) år). Lägg med stickor nr 3 upp 21 m och sticka resår 1 r, 1 a i 5 cm.  
 Minska 1 m i var sida varje varv tills 3 m återstår. Maska av. Gör 2 öronlappar. 

MONTERING  Sy ihop mössan baktill. Vik upp kanten. Placera ut öronlapparna och sy fast dem. Gör 2 snoddar och fäst en i vardera  
 öronlapp. Gör en tofs och fäst upptill på mössan. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas 

= rm på rätsidan och am på avigsidan

= am på rätsidan och rm på avigsidan

= sätt 1 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 1m, 
sticka hjälpstickans m räta.

= sätt 2 m på hjälpsticka framför arbetet, 
sticka 2 m, sticka hjälpstickans m räta


