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91305 SPORTIGA MÖSSOR
GARNKVALITÉ (A,C) Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Polyamid Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Vinga
GARNKVALITÉ (B) Vinga (85% Akryl, 15% Ull. Nystan ca 100 g = 190 m)
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Raggi
GARNKVALITÉ (D) Molly (100% Akryl, Nystan ca 50 g = 50 m)
STORLEK (A,B,C,D) En storlek
LÄNGD (A) Ca 28 cm
LÄNGD (B,C,D) Ca 22 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 100 g (fg 1500)

GARNÅTGÅNG  (B)
Fg.1 Ca 35 g (fg 40217) 
Fg.2 Ca 15 g (fg 40652)
Fg.3 Ca 25 g (fg 40184)

GARNÅTGÅNG  (C)
Fg.1 Ca 40 g (fg 1508)
Fg.2 Ca 20 g (fg 1507)
Fg.3 Ca 30 g (fg 1510)

GARNÅTGÅNG (D)
Fg.1 Ca 25 g (fg 35018)
Fg.2 Ca 25 g (fg 35014)
Fg.3 Ca 40 g (fg 35003)

STRUMPSTICKOR Nr 4.5 till modell A,B,C. Nr 6 till modell D
RUNDSTICKA Nr 4.5 40 cm till modell A,B,C. Nr 6 till modell D
TILLBEHÖR Pom Pom mall set Art nr: 910871 (Du kan skapa dina Pom Pom bollar med hjälp den färdiga mallen i plast)

DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se

MASKTÄTHET (A,B,C) Ca 18-19 m x 23-24 v på stickor nr 4.5 = 10 cm – eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för att hålla masktätheten
MASKTÄTHET (D) Ca 14-15 på stickor nr 6 = 10 cm – Eller anpassa till den grovlek på stickor du behöver ha för att hålla masktätheten

FÖRKORTNINGAR m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR Vid färgbyte stickas första v rm över hela varvet

MÖSSA (A) Lägg med rundsticka nr 4.5 upp 88 m, tag ihop till en ring och sticka 2 rm, 2 am tills arbetet mäter ca 23 cm. Sticka 
 ihop de 2 rm till 1 rm och de 2 am till 1 am, sedan stickas det 1 rm, 1 am i ca 5 cm, därefter stickas maskorna ihop 2 
 och 2, drag en tråd genom de återstående m och fäst tråden. Byt till strumpstickor när det börjar bli mindre m. Gör en 
 pom-pom boll och fäst i toppen av mössan.

MÖSSA (B,C) Lägg med fg.1 och rundsticka nr 4.5 upp 88 m, tag ihop till en ring och sticka 2 rm, 2 am i ca 5½ cm, byt till fg 2 och
 sticka ca 5½ cm, byt till fg. 3 och tills hela arbetet mäter ca 17 cm. Sticka ihop de 2 rm till 1 rm och de 2 am till 1 am,
 sedan stickas det 1 rm, 1 am i ca 5 cm, därefter stickas maskorna ihop 2 och 2, drag en tråd genom de återstående m
 och fäst tråden. Byt till strumpstickor när det börjar bli mindre m. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen av mössan.

MÖSSA (D) Lägg med fg.1 och rundsticka nr 6 upp 68 m, tag ihop till en ring och sticka 2 rm, 2 am i ca 5½ cm, byt till fg.2 och sticka ca 
 5½ cm, byt till fg. 3 och tills hela arbetet mäter ca 17 cm. Sticka ihop de 2 rm till 1 rm och de 2 am till 1 am, sedan stickas det 
 1 rm, 1 am i ca 5 cm, därefter stickas maskorna ihop 2 och 2, drag en tråd genom de återstående m och fäst tråden. 
 Byt till strumpstickor när det börjar bli mindre m. Gör en pom-pom boll. Sy fast pom pom bollen i toppen av mössan.

POM POM BOLL Gör en Pom-Pom boll med hjälp av den färdiga mallen ”Pom Pom mall set” eller skapa din egen mall enligt skiss.

GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se 

FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och 

texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Janne Carlsson, Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
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ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR Polar O Pyret - Gävle

MILJÖ Nya Herrgården, Högbo Bruk - Sandviken
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