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Mössa i rastafärger 
 

Garn: Oden (ullgarn) el dyl.  
1 nystan i varje färg: 

 färg 1 = rött  
 färg 2 = grönt 
 färg 3 = gult  
 
 
Stickor: Jumperstickor nr 4½,  
 Rundsticka nr 4½ - 5½ 
 (40 cm lång) 
 
 
 
 
Förkortningar:  m = maska 

rm = räta maskor 
tills = tillsammans 

 
Uppläggning       
Lägg upp 66 m på jumperstickor nr 4½ med färg 1. Sticka räta maskor i 4 varv. Byt till 
färg 2 och sticka 4 varv.  
Byt till färg 3. Efter ett varv stickas mössan ihop till en ring. Fortsätt sticka runt ytterligare 
3 varv. Byt till färg 1. 
 
Sticka varje rand 4 varv och byt alltid färg vid skarven. Klipp inte av garnet, utan låt det 
ligga på baksidan. 
 
Ökning av maskorna vid varje färgbyte  
 

1. Öka 6 m jämnt fördelat på stickan: sticka 10 m, och i 11:e maskan stickas 2 m, 
(en extra m i maskan under)* . Upprepa mellan * - * = 72 m.  
Sticka 4 varv. Byt garn 

2. *Sticka 11 m, och i 12:e m stickas 2 m*. Upprepa varvet ut = 78 m 
Sticka 4 varv. Byt garn. 

3. *Sticka 12 m, och i 13:e m stickas 2 m*. Upprepa varvet ut = 84 m 
Sticka 4 varv. Byt garn. 

 
Om du önskar en större mössa ökar du ännu en gång på samma sätt. (Sticka 13 m, öka i 
14:e) 
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Hoptagning av mössan 
Fortsätt att sticka runt utan ökning. Byt färg vart 4:e varv. Efter ca 11 ränder (el. önskad 
längd) börjar hoptagningen av mössan. 
 
 

1. Sticka 12 m (el 13 om du valt att öka en 4:e gång), sticka 2m tills varvet ut. = 78 m 
(el. 84 m) 

2. Ingen minskning. 
 

3. Sticka 11 m (12 m), 2m tills. = 72 m (78 m) 
4. Ingen minskning 

 
5. Sticka 10 m (11 m), 2m tills. = 66 m (72 m)   Byt färg 
6. Ingen minskning 

 
7. Sticka 9m (10 m), 2m tills. = 60m (66 m) 
8. Ingen minskning. 

 
9. Sticka 8 m (9 m), 2m tills. = 54m (60 m)   Byt färg 
10. Ingen minskning 

 
11. Sticka 7 m (6 m), 2m tills. = 48m (54 m) 
12. Ingen minskning. 

 
13. Sticka 6 m (5 m), 2m tills. = 42 m (48 m)   Byt färg 
14. Ingen minskning 

 
15. Sticka 5 m (4 m), 2m tills. = 36 m (42 m) 
16. Ingen minskning 

 
Fortsätt så tills det är 12 m kvar. Klipp av garnet, spara ca 20 cm, och dra garnet 
igenom de 12 maskorna. 
Fäst alla trådar. 
 
 
Lycka till! 

 
 
 

  


