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92265. DJURISKA MÖSSOR

GARNKVALITÉ Raggi (70 % Ull, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)

Reflex (61 % Ull, 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Nystan ca 50 g = 64 m)

Tindra (100% polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)

Curly (77% superwash ull, 13% mohair, 10% akryl. Nystan ca 100 g = 195 m)

MASKTÄTHET Ca 18 m x 40 v rätst med Raggi på st 4 mm = 10 x 10 cm

HÖJD Ca 18 cm (utan öronlapp och öron, horn eller hår etc.)

OMKRETS Osträckt: ca 44 cm, Sträckt: ca 50-52 cm

PANDA (A)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 1510, vit, Raggi)

Ca 25 g (fg 61200, svart, Tindra)

HÄST (B)

GARNÅTGÅNG Ca 125 g (fg 15117, gråbrun, Raggi)

FÅR (C)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 1500, naturvit, Raggi)

Ca 25 g (fg 13501, vit, Curly)

Ca 25 g (fg 13505, antracitgrå, Curly)

HUND (D)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 1549, ljusgrå, Raggi)

Ca 50 g (fg 13504, grå, Curly)

ENHÖRNING (E)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 1510, vit, Raggi)

Ca 25 g (fg 13501, vit, Curly)

Ca 25 g (fg 34102, grå, Reflex)

VIRKNÅL 3,5 mm

TILLBEHÖR Lite stoppning till horn

BJÖRN (F)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 1558, svart, Raggi)

Ca 75 g (fg 61200, svart, Tindra)

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

STRUMPSTICKOR 4 mm

FÖRKLARING 

Rätst: alla v stickas med rm, Rätst i rundvarv=1 v med rm, 1 v med am upprepa dessa 2 v till önskad längd 

Ökn: lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka rät. 

Öhpt: lyft 1 m, sticka nästa m, dra den lyftade m över den stickade. 

ÖRONLAPP 

OBS! Två storlekar. Båda storlekar stickas lika fram till och med v 29. 

Lägg upp 4 m på 2 strumpst 4 mm. Sticka 1 v rm (= avigsidan). 

V 1: 2 rm, ökn, 2 rm = 5 m på v. 

V 2: 5 rm. 

V 3: 2 rm, ökn, 1 rm, ökn, 2 rm = 7 m på v. 

V 4: 7 rm. 
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V 5: 2 rm, ökn, 3 rm, ökn, 2 rm = 9 m på v. 

V 6-8: 9 rm / varv. 

V 9: 2 rm, ökn, 5 rm, ökn, 2 rm = 11 m på v. 

V 10-12: 11 rm / varv. 

V 13: 2 rm, ökn, 7 rm ökn, 2 rm = 13 m på v. 

V 14-16: 13 rm / varv. 

V 17: 2 rm, ökn, 9 rm, ökn, 2 rm = 15 m på v. 

V 18-22: 15 rm / varv. 

V 23: 2 rm, ökn, 11 rm, ökn, 2 rm = 17 m på v. 

V 24-28: 17 rm / varv. 

V 29: 2 rm, ökn, 13 rm, ökn, 2 rm = 19 m på v. 

Minsta storleken: V 30-42 (= 13 v): 19 rm / varv. Klipp garnet. 

Största storleken: V 30-38 (= 9 v): 19 rm / varv. 

Största storleken: V 39: 2 rm, ökn, 15 rm, ökn, 2 rm = 21 m på v. 

Största storleken: V 40-48 (= 9 v): 21 rm / varv. Klipp garnet. 

Båda storlekarna: 

Sticka en lika öronlapp till, men klipp ej av garnet. 

Lägg upp 7 (6) m från avigsidan, vänd. Byt till rundsticka. Sticka de upplagda m, öronlappens m, lägg upp 28 (26) m, (= fram på

mössan), sticka nästa öronlapp, lägg upp 7 (6) m = mitt bak. Slut till en ring. Fortsätt att sticka rätst. 

MÖSSA (A-F) 

Sticka rätst i rundvarv. När mössan mäter ca 12 cm (mät mitt bak) minskas för kullen, vartannat v, på ett v med rm. 

*8 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 72 am. 

*7 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 64 am. 

*6 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 56 am. 

*5 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 48 am. 

*4 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 40 am. 

*3 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 32 am. 

*2 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 24 am. 

*1 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * v ut. Nästa v: 16 am. 

2 rm tills v ut. Klipp garnet och trä genom resterande 8 m. 

Fäst alla trådar. 

ÖRA (B, D) 

Lägg upp 16 m på strumpst 4 mm. Sticka rätst i 15 v, 1:a v = avigsidan. 

Minska nu 1 m innanför 2 km i var sida, vartannat v, totalt 5 ggr. 1 öhpt i börja på v, 2 m tills i slutet av v. 

Nästa v från rätsidan, 2 m tills 3 ggr. 

På avigsidan: lyft 1 m, sticka 2 m tills, dra den lyfta m över den stickade. 

Klipp garnet och sticka ett öra till. 

ÖRA (E, F) 

Lägg upp 16 m på strumpst 4 mm. Sticka rätst till arb mäter 5 cm. 1:a v = avigsidan. 

Minska nu från rätsidan, 1 m i var sida innanför 2 km, 

med 3 v mellanrum till det finns 10 m kvar på st. 

med 1 v mellanrum till det är 6 m kvar. 

Nästa v: sticka 2 rm tills 3 ggr och sista v: lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra den lyfta över de sammanstickade m. 

Klipp av garnet och sticka ett öra till. 

SNODD (A-C, E) 

Klipp 6 st 60 cm långa trådar till varje snodd. Vik dubbel och fäst nertill på öronlapp = 12 trådar. 

Gör en fläta med 3 x 4 trådar, avsluta med en knut. Jämna till trådarna som blir över. 

Klipp ytterligare 6 st 60 cm långa trådar och gör en lika snodd vid andra öronlappen. 
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PANDA (A)

 OBS! Mössan på bilden har den större öronlappen. 

Fläta 2 snoddar enl förklaring ovan, och fäst på var öronlapp. 

Öron: Gör 2 st pom-poms i Tindra, ca 7-8 cm i diameter och fäst på var sida på mössan. 

Fäst alla trådar. 

HÄST (B) 

OBS! Mössan på bilden har den större öronlappen. 

Sticka 2 st öron och gör 2 st snoddar enl förklaring ovan. 

Sy fast öronen och fäst snoddarna. 

Man: Manen består av flätor som slutar i en tofs. Gör 14 st korta flätor, varje fläta består av 3 x 20 cm långa trådar, vik dem dubbelt

och fäst i mössan. Fäst de korta flätorna mellan öronen och bakåt. Fläta 2-3 cm, gör en knut och låt resten hänga som en tofs. Gör 26

st långa flätor, varje fläta består av 3 x 25 cm långa trådar. Fäst de långa flätorna bakom öronen och på var sida om de korta flätorna.

Fläta ca 3 cm och låt resten vara en tofs. 

Fäst alla trådar. 

FÅR (C) 

OBS! Mössan på bilden har den mindre öronlappen. 

Fläta 2 snoddar enl förklaring ovan. 

Öra: Lägg upp 12 m med tindra på strumpst 4 mm. Hela örat stickas i rätst. 1:a v = avigsidan. Öka på v 2 och v 4 1 m innanför 2 km i

var sida = 16 m på v. Sticka rakt till arb mäter 5,5 cm. Minska 1 m i var sida, innanför 2 km, med 3 v mellanrum tills det är 10 m kvar

på st. Minska nu vartannat v till 6 m är kvar. Nästa v från rätsidan stickas 2 rm tills 3 ggr. På avigsidan: lyft 1 m, sticka 2 rm tills, dra

den lyfta m över de stickade. Klipp garnet. Sticka ett till öra. Sy fast på var sida mössan. 

Hår: Virka öglor med Curly, enligt bildförklaring, på mössans topp mellan öronen.

 Fäst alla trådar. 

HUND (D) 

Öronlapp: Lägg upp 2 m med Raggi på strumpst 4 mm. Sticka rätst i 8 cm. Öka till 4 m genom att sticka varje m först i bakre mb,

sedan i främre mb = 4 m på stickan. 

Fortsätt att sticka enl förklaring av öronlappar ovan. 

OBS! Mössan på bilden har den mindre öronlappen. 

Gör 2 pom-poms i Curly, ca 5 cm i diameter och fäst längst ner på öronlapparna. 

Öron: Stickas i Curly och med dubbelt garn enl förklaring av öron ovan. 

ENHÖRNING (E) 

OBS! Mössan på bilden har den mindre öronlappen. 

Sticka 2 st öron och gör 2 st snoddar i Raggi enl förklaring ovan. 

Horn: 

Lägg upp 18 m med Reflex på strumpst 4 mm, slut till en ring och sticka 3 v slätst. (Slätst i rundv = alla v stickas med räta m.) 

*4 rm, 2 rm tills, 3 rm*, upprepa * - * 1 gång = 16 m på v. 

Sticka 3 v slätst. 

*1 rm, 2 rm tills, 5 rm*, upprepa * - * 1 gång = 14 m på v. 

Sticka 4 v slätst. 

*5 rm, 2 rm tills*, upprepa * - * 1 gång = 12 m på v. 

Sticka 3 v slätst. 

*2 rm, 2 rm tills, 2 rm*, upprepa * - * 1 gång = 10 m på v. 

Sticka 2 v slätst. 

*2 rm tills, 3 rm*, upprepa * - * 1 gång = 8 m på st.

 Sticka 1 v slätst. *2rm, 2 rm tills*, upprepa * - * 1 gång = 6 m på v. 

2 rm tills 3 ggr. Dra garnet igenom resterande 3 m. 

Fyll hornet med fyllning och sy fast på mössan. 

Sy även fast öronen. 

Hår: Virka öglehår, enl bildförklaring, mellan öron och bakom hornet. 

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se  Designer: Berit Lindberg   Foto: Daniel Bernstål



Fäst alla trådar. 

BJÖRN (F) 

Öronlappar: Lägg upp 4 m med Raggi på strumpst 4 mm, sticka rätst i 3 cm, fortsätt sedan enl förklaring av öronlappar ovan. OBS!

Mössan på bilden har den mindre öronlappen. 

Öron: stickas med 1 tråd Raggi + 1 tråd Tindra, enl förklaring av öron ovan. 

Pompom: Gör 2 st i Tindra, diameter 5 cm. Sy fast längst ner på öronlapparna, 1 på varje lapp. 

Sy fast öronen på mössan. 

Fäst alla trådar.
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Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i

samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med

tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från

parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan

färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre

maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre

maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,

m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts=rätsidan,

rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs,

ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning 

Virkning

arb=arbetet, avigs=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,

enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning,

hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge,

mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, rest=resterande, räts=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans,

uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se  Designer: Berit Lindberg   Foto: Daniel Bernstål


