
Sticka en mössa med Kurala Bybacke!

Än är det kanske inte så dags att städa undan mössor och vantar. Och om så skulle vara, överraskar vintern oss 
nog igen i slutet av året!
En liten blåvit tofsmössa som finländska landslaget bar under de olympiska spelen i Oslo 1952 inspirerade oss 
att sticka mössor på basen av en beskrivning som vår forskare gjort av skidmössan av lite tjockare garn och med 
grövre stickor. Resultatet blev två olika ”basmössor”. Den vita mössan är stickad av yllegarn av finskt får – 
mjukt, högklassiskt kamgarn. Den turkosa mössan är stickad med ett tjockt, entrådigt, förhållandevis 
löstvinnat yllegarn. Minskningarna bildar ett skojigt stjärnmönster. Mössan blir klar på en kväll eller två. 
Vi valde rent yllegarn till mössorna. Ullens egenskaper är oslagbara – värmer, samlar fukt, är varmt och känns 
torrt ändå. Är också ett bra miljöval. 

Välj garn och färger du gillar, plocka fram stickorna och låt kreativiteten flöda! Kanske du väljer ”skidmössan 
1952” i tunt garn med lite språkbad på samma gång…?

 Beskrivningarna för 
huvudomkrets ca 53 cm

Material: Kamgarn av finsk fårull, ca 100 g. 110tex X4, 210 m/100 g, 
Strumpstickor nr 6 (rundstickor 40 cm), strumpstickor behövs senast i slutet av 
minskningen. 
16 maskor/10 cm, sticka en provlapp för säkerhets skull!

Mössan stickad med dubbelt garn.
Lägg upp 84 m. (Dela maskorna på fyra stickor, 21 m/sticka). Sticka 10 v rätstickning. 
Vänd arbetet avigt efter varje varv så kan du sticka räta maskor varje varv. (Eller vartannat 
varv rätt, vartannat varv avigt.)
Sticka därefter 10 cm slätstickning.
Minskning vartannat varv:
börja minskningen med att sticka de två sista maskorna på varje sticka rätt tillsammans. 
Om du använder rundsticka sticka *19 m, 2 rm tillsammans* upprepa varvet ut, 1 v rätt 
utan hoptagningar, allt som allt 3 gånger. Maskornas antal nu 18m/sticka. 
Efter detta görs minskningar både i mitten av och i slutet av stickan. Sticka *7 m, 2 rm 
tillsammans, 7 m, 2 rm tillsammans* varvet ut. 1 v rätstickning.
Fortsätt *6 m, 2 rm tillsammans, 6 m, 2 rm tillsammans* varvet ut. 1 v rätt. Sticka sedan 
5,4,3 2,1 m. mellan minskningarna tills 4 m. återstår. Avsluta med att dra garnet genom de 
sista 4 maskorna. 
Fäst garnet och pressa lätt. Gör en tofs av det sista garnet om du så önskar. 

Material: tjockt otvinnat 100% yllegarn, 200 + 100 g, 60m/100g
Strumpstickor nr 8 (rundstickor 40 cm), strumpstickor behövs senast i slutet av 
minskningen. 
11 maskor/10 cm, sticka en provlapp för säkerhets skull!

Lägg upp 60 m. (Dela maskorna på fyra stickor, 15 m/sticka). Sticka 10 v rätstickning 
(ca 4 cm).  Vänd arbetet avigt efter varje varv så kan du sticka rätt hela tiden. (Eller 
vartannat varv rätt, vartannat varv avigt.)
Sticka därefter slätstickning: 3 cm färg 1, 5 varv färg 2, 5 cm färg 1. Slätstickning 
sammanlagt 11 cm.
Minskning vartannat varv:
börja minskningen med att sticka de två sista maskorna på varje sticka rätt tillsammans. 
Om du använder rundsticka sticka *13 m, 2 rm tillsammans* upprepa varvet ut, 1 v rätt 
utan hoptagningar, allt som allt 3 gånger. Maskornas antal nu 12 m/sticka. 
Efter detta görs minskningar både i mitten av och i slutet av stickan. Sticka *4 m, 2 rm 
tillsammans, 4 m, 2 rm tillsammans* varvet ut. 1 v rätstickning.
Fortsätt *3 m, 2 rm tillsammans, 3 m, 2 rm tillsammans* varvet ut. 1 v rätt. Sticka sedan 
2,1 m. mellan minskningarna tills 4 m. återstår. Avsluta med att dra garnet genom de sista 
4 maskorna. 
Fäst garnet och pressa lätt. Gör an tofs till mössan om du så önskar. 

VIT TOFSMÖSSA

TURKOS MÖSSA 
MED SVART RAND

...ja se tupsu...
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