
Sötaste mössan
INNAN DU BÖRJAR
Storlek: 3–5(6–9)10–12 år.
Passar huvudmått: 50/52 
(52/54) 54/58 cm.
Garn: Drops Andes (65 % ull, 
35 % alpacka) 100 g = ca 90 m, 
från Garnstudio.
Garnåtgång: 100 g orange (nr 
2920), 50 g natur (nr 0100) samt 
restgarn i svart till ögon och nos.
Stickor: Strumpst och rundst 
(40 cm) nr 8 eller det nr du mås-
te ha för att få 11 m x 15 v slätst 
på 10x10 cm.
Virknål: nr 7.

ÖRONLAPP
Lägg upp 4(4)5 m på strumpst 
8 med orange. Sticka slätst fram 
och tillbaka med 1 rät kantm i 
varje sida (1:a v = avigsidan). 
På nästa v från rätsidan ökas det 
1 m i varje sida genom att göra 
1 omslag innanför 1 kantm, på 
v tillbaka stickas omslaget vri-
det avigt så att det inte blir hål. 
Öka så på varje v från rätsidan 
3 ggr till = totalt 12(12)13 m på 
v. Kontrollera stickfastheten! 
Fortsätt med slätst tills lappen 
mäter 6(7)8 cm, avsluta med ett 
v från avigsidan. Lägg arb åt si-
dan och sticka en öronlapp till.

NOS
Lägg upp 3 m på strumpst 8 
med orange. Sticka slätst fram 
och tillbaka. På första v (= rät-
sidan) ökas det 2 m genom att 
göra 1 omslag innanför 1 m i 
varje sida = 5 m på v. Omslaget 
stickas vridet avigt så att det  

inte blir hål. Öka 1 gång till på 
samma sätt = totalt 7 m på v, 
avsluta med ett v från avigsidan. 
Lägg arb åt sidan. 

MÖSSA
Sticka in den ena öronlappen på 
rundst 8 med orange, lägg upp 
8(10)11 nya m (= bak) och sticka 
in den andra öronlappen på sam-
ma v = 32(34)37 m. Vänd. Sticka 
nästa v avigt från avigsidan, 
vänd. Fortsätt med slätst fram 
och tillbaka med 1 rätst kantm. 
Samtidigt på nästa v från rätsi-
dan ökas det 1 m i varje sida inn-
anför kantm. Upprepa ökningen 
1 gång till = 36(38)41 m, i slutet 
på v från rätsidan läggs det upp 
3(4)5 m mot mitt fram, sticka in 
nosen (= 7 m) på samma st, lägg 
upp 3(4)5 m = 49(53)58 m. 
Härifrån mäts nu arb! Mössan 
stickas sedan runt i slätst tills arb 
mäter 10(12)13 cm. Sedan sätts 
det 6 markörer i arb så här: 
3–5 år: 8-8-8-8-8-9 m mellan 
varje. 
6–9 år: 8-9-9-9-9-9 m mellan 
varje.
10–12 år: 10-9-10-10-9-10 m 
mellan varje.
Sedan minskas det 1 m genom 
att sticka 2 m räta tills efter varje 
markör på vartannat v totalt 
4(4)5 ggr och sedan på varje v 3 
ggr till = 7(11)10 m kvar på st.
Klipp av tråden,dra den genom 
de resterande m och fäst ordent-
ligt. Mössan mäter ca 17(19)22 
cm från mitt fram och upp till 
toppen.

VIRKAD KANT
Virka med natur med nål 7. Börja 
där nosen stickades på och virka 
sedan så här ner över vänster  
sida: 1 fm, *2 lm, hoppa över ca  
1 cm, 1 fm*, upprepa *–* runt 
den ena öronlappen, längs kanten 
bak i nacken, runt den andra 
öronlappen och fram till nosen. 
Byt till svart och virka 1 lm, *1 fm, 
hoppa över ca 1 cm, 1 lm*, upp-
repa *–* fram till början av v. 
Avsluta med 1 fm och 1 sm i för-
sta fm. Klipp av och fäst trådarna.

ÖRA
Arb virkas fram och tillbaka ner- 
ifrån och upp.
Varv 1: Virka 11 lm med nål 7 
med natur. 
Varv 2: Börja i 2:a lm från nå-
len och virka 1 fm i var och en 
av de 10 nästa lm. Vänd arb.
Varv 3: Hoppa över första fm 
och virka 9 fm, vänd arb.
Varv 4: Hoppa över första fm 
och virka 8 fm, vänd arb.
Varv 5: Hoppa över första fm 
och virka 7 fm, vänd arb.
Varv 6: Hoppa över första fm 
och virka 6 fm, vänd arb.
Varv 7: Hoppa över första fm 
och virka 5 fm, vänd arb.
Varv 8: Hoppa över första fm 
och virka 4 fm, vänd arb.
Varv 9: Hoppa över första fm 
och virka 3 fm, vänd arb.
Varv 10: Hoppa över första fm 
och virka 2 fm.
Klipp av och fäst tråden. Virka 
1 öra till i natur och virka 2 st i 
orange.

ÖGON 1
Arb virkas runt i cirkel. Virka 4 
lm med nål 7 med natur, sätt 
ihop dem till en ring med 1 sm 
i första lm.
Varv 1: Virka 6 fm om ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm v 
runt = 12 fm.
Klipp av och fäst tråden. Virka 
1 öga till.

ÖGON 2
Arb virkas runt i cirkel. Virka 3 
lm med nål 7 med svart, sätt 
ihop dem till en ring med 1 sm 
i första lm.
Varv 1: Virka 4 fm om ringen. 
Klipp av och fäst tråden. Virka 
1 öga till.

MONTERING
Sy fast ögon 2 på ögon 1, sy fast 
ögonen framtill på mössan. 
Lägg ett naturfärgat och ett 
orange öra tills och virka ihop 
dem med orange så här: Håll  
det naturfärgade örat mot dig 
och börja längst ner på örat. 
Virka fm genom båda lagren 
upp mot toppen och neröver på 
andra sidan (ca 16 fm). Låt  
botten vara öppen och placera 
öronen med natur fram, ca 2 cm 
uppifrån, på varje sidan av 
mössan. Sy fast det så att de  
2 sidorna av örat står ca 1 cm 
från varandra (så att örat blir  
lite fylligt). Upprepa på det and-
ra örat.
 

 Beskrivning: Drops design

Behöver  du hjälp med beskrivningen?Ta kontakt med butiken där du har köpt ditt garn så kan de hjälpa dig.

Häng på trenden och gör en härligt busig djurmössa till 
en listig liten räv i din närhet. Du stickar den på grova 
stickor och virkar sedan ögon, öron, nos och den deko-
rativa kanten. 
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