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91567 MÖSSA, FLIP-TOPVANTAR OCH UPPSTICKARE MED REFLEX
GARNKVALITÉ Raggi (70% ull ”superwash”, 30% polyamid, nystan ca 100 g = 150 m)
 Reflex (61% ull ”superwash”, 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)
MASKTÄTHET–REFLEX (A) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET–REFLEX (B) Ca 18 m x 26 v slätst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET–REFLEX (C) Ca 23 m x 24 v resårst. på st nr 3.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET–RAGGI (A) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET–RAGGI (B) Ca 18 m x 26 v slätst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET–RAGGI (C) Ca 22-23 m x 24 v resårst. på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Vinga, Ulla
STORLEK–VANTAR (B) XS(S-M)M-L
MÅTT–MÖSSA (A) Omkrets: Ca 38 cm Längd: Ca 26 cm (osträckt läge) Passar huvudomkrets: Ca 55-56 cm
MÅTT–VANTAR (B) Omkrets: Ca 16(18)20 cm Längd: Ca 24,5(25,5)26,5 cm
MÅTT–UPPSTICKARE (C) Omkrets: Ca 21 cm Längd: Ca 14 cm
GARNÅTGÅNG (A)  Fg 1: Ca 41 (fg 34102)
 Fg 2: Ca 50 g (fg 1549)
GARNÅTGÅNG (B)  Fg 1: Ca 20(20)20 g (fg 34102)
 Fg 2: Ca 60(60)80 g (fg 1549)
GARNÅTGÅNG (C) Fg 1: Ca 25 g (fg 34102)
 Fg 2: Ca 32 g (fg 1549)
RUNDSTICKA (A) Nr 4, 40 cm och 4.5, 40 cm
STRUMPSTICKOR (B,C) Nr 3.5, 4 och 4.5
TILLBEHÖR A: 6 markörer B: 3 markörer, maskhållare, restgarn i kontrasterande färg (till markering av flip-top) C: 1 markör
IDÈ  Järbo Garn
DESIGN & TEXT Maja Karlsson E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller  

den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.

FÖRKORTNINGAR m=maska/maskor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, mb=maskbåge, ggn=gång, tills=tillsammans

MÖSSA (A) Med rundsticka nr 4 och färg 1: Lägg upp 84 m. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera  
varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter 10 cm. Byt sticka till rundsticka  
nr 4,5 och byt till färg 2: Fortsätt att sticka runt i resår till arbetet mäter 22 cm.

 Nästa varv: * Sticka 14 m i resår, placera ut 1 markör* upprepa från *-* till 14 m återstår, sticka 14 m i resår. Nu ska 6 
markörer vara utplacerade! 

 Nu börjar minskningarna. Tänk på att övergå till strumpstickor när det blir för trångt för att använda rundstickan!
 Minskningsvarv 1: *1 rm, 2 rm tills, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare  

1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka och sticka ihop dem rätt genom den bakre maskbågen, flytta  
markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.

 Sticka ett varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
 Minskningsvarv 2: *1 rm, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare 1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka  

och sticka ihop dem avigt genom den bakre maskbågen, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, 2 am tills, flytta  
markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.

 Sticka ett varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
 Upprepa de senaste 4 varven ytterligare 2 ggn = Nu återstår 12 m
 Sticka ett avslutande varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
 Ta av garnet, men lämna kvar en 20 cm lång garnände. Trä garnet på en stoppnål och sy genom de resterande maskorna.  

Dra åt hårt och fäst tråden.

MONTERING (A) Fäst lösa trådar. Gör en tofs av reflexgarnet. (Se skiss). Sy fast tofsen på mössan.

HÖGER VANTE (B)
MUDD Med strumpstickor nr 4 och färg 2: Lägg upp 30(32)34 m. Fördela m så jämt som möjligt över 4 stickor. Slut försiktigt  

arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera varvets startpunkt med en markör. Sticka runt i resår (1 rm, 1 am)  
till arbetet mäter 7,5 cm. Byt till sticka nr 4.5 och sticka slätstickning (räta maskor varje varv) i 1 cm.

TUMKIL (B) Varv 1: Sticka 14(15)16 rm, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 rm i bakre mb i samma maska, sticka rm varvet ut.
 Varv 2: Sticka 14(15)16 rm, placera ut markör, 3 rm, placera ut markör, sticka rm varvet ut.
 Varv 3: Sticka rm till markör, flytta markör, *öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 m i bakre mb i samma maska*  

upprepa *-* ytterligare 1 ggn, 1 rm, flytta markör, sticka rm varvet ut. (Nu ska det finnas 5 m mellan markörerna.
 Varv 4: Räta maskor

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material 

och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODELLER Sara Åbom, Nellie Lindh

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se

Version 4

a) Handomkrets (tum)
b) Handlängd (cm)

UNISEX - HANDSKAR
18,5-19,4a) Handomkrets (cm) 19,7-20,6 20,9-21,8 21,8-22,6 22,6-23,5
7,3-7,6 7,8-8,1 8,2-8,6 8,6-8,9 8,9-9,3

b) Handlängd (tum)
17,8-18,4 18,4-19 19-19,6 19,6-20,2 20,2-20,8

7-7,2 7,2-7,5 7,5-7,7 7,7-8 8-8,2

Tofs

1 2 3

4 5
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 Varv 5: Sticka rm till markör, flytta markör, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 m i bakre mb i samma maska,  
sticka rm till 2 m återstår innan nästa markör, öka genom att sticka 1 rm i främre mb och 1 rm i bakre mb i samma maska,  
1 rm, flytta markör, sticka rm varvet ut. 

 Varv 6: Räta maskor.
 Upprepa varv 5 och 6 till det är 13 m mellan markörerna.

 Nästa varv: Sticka räta maskor till den 1:a markören, ta bort markören, 1 rm, placera följande 11 m på en maskhållare,  
1 rm, ta bort markören, sticka rm varvet ut = 30(32)34 m.

 Sticka runt i slätstickning till hela arbetet mäter ca 15,5(16,5)17,5 cm.

 Nästa varv (Markerar flip top):
 Sticka 15(16)17 rm samtidigt som du låter ett garn i kontrasterande färg löpa med reflexgarnet, sticka sedan rm endast  

med reflexgarnet varvet ut. Ta av det kontrasterande garnet, men lämna en garnände.
 Fortsätt att sticka slätstickning i ytterligare 2,5 cm. Sticka sedan resår (= 1 rm, 1 am) i 2,5 cm. Maska av i resår.

FLIP TOP (B) Med stickor nr 4.5 och färg 1: Lägg upp 15(16)17 m, plocka sedan upp och sticka de 15(16)17 markerade maskorna  
på vanten = 30(32)34 m. Fördela jämt över 4 strumpstickor, placera ut 1 markör för att markera varvets startpunkt och  
sticka runt så här: Sticka 15(16)17 rm, sticka sedan resår (= 1 rm, 1 am) varvet ut. Upprepa det senaste varvet till  
arbetet mäter ca 2,5 cm från maskorna som plockades upp. Sticka sedan runt i slätstickning i ytterligare 1 cm.

 Forma flip-toppen:

 Strl XS:
 Varv 1: 2 rm tills, 13 rm, 2 rm tills, 14 rm = 28 m
 Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor
 Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 3 m återstår, 3 rm = 23 m
 Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 3 m återstår, 3 rm = 18 m
 Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 12 m
 Varv 9: *2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt =  6 m på stickorna

 Strl S-M:
 Varv 1: 2 rm tills, 14 rm, 2 rm tills, 14 rm = 30 m
 Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor
 Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 24 m
 Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 18 m
 Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 12 m
 Varv 9: *2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt = 6 m på stickorna

 Strl M-L:
 Varv 1: 2 rm tills, 15 rm, 2 rm tills, 14 rm = 32 m
 Varv 2, 4, 6, 8: Räta maskor
 Varv 3: *3 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 26 m
 Varv 5: *2 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 20 m
 Varv 7: *1 rm, 2 rm tills* upprepa från *-* till 2 m återstår, 2 rm = 14 m
 Varv 9: *2 rm tills* upprepa från *-* varvet runt =  7 m på stickorna

 Ta av garnet men lämna en garnände. Trä garnet på en stoppnål och dra det igenom resterande maskor. Dra åt hårt och 
fäst garnet på baksidan

TUMME (B) Flytta tummaskorna från maskhållaren till 3 strumpstickor: 5 maskor på 2 av stickorna och 1 m på den 3:e. Plocka upp 4  
m till med den 3:e stickan – jämt fördelade efter innerkanten. Placera ut en markör för att markera varvets startpunkt =  
15 m. Sticka runt i slätstickning (räta maskor) till tummen är 4 (5) 6,5 cm.

 Nästa varv: *2 rm tills* upprepa från *-* till 1 maska återstår av varvet, 1 rm = 8 m.
 Ta av garnet och lämna en garnände. Trä garnet på en stoppnål och dra det igenom resterande maskor. Dra åt hårt och  

fäst garnet på baksidan.

VÄNSTER VANTE (B) Sticka enligt beskrivning för höger vante fram till markeringen för flip toppen.
 Nästa varv: Sticka 15 (16) 17 rm med reflexgarnet, låt sedan en garnände i kontrasterande färg löpa med resten av  

varvet. Ta av det kontrasterande garnet, men lämna en lös garnände.
 Sticka resten av den vänstra vanten som den högra.

MONTERING (B) Fäst lösa trådar.

UPPSTICKARE (C) Med färg 1 och stickor nr 3,5: Lägg upp 56 m.
 Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter 7 cm.
 Byt till färg 2 och fortsätt att sticka resår till arbetet mäter 16 cm. Maska av löst i resår.
 Fäst lösa trådar och sticka 1 uppstickare till.


