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Mössa med flotterande mönster

Sidan 1 av 3

Huvudomfång ca 56 - 60 cm
40 cm rundsticka 3,0 och 3,5 mm, strumpstickor 3,5 mm till toppen.
Isager Alpacka 2 (50 % alpacka och 50 % merinolammull, 250
m/50g) i 2 kontrasterande färger, c:a 25 gram av varje färg.
c:a 22 maskor mönsterstickning = 10 centimeter.
Stickmarkör för att markera varvets slut/början kan underlätta.
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Flotterande mönster stickas med dubbelt garn, man stickar med två trådar av olika
färg. Effekten påverkas av vilka färger man väljer, hur stor kontrast det är mellan
dessa och vilken av färgerna som får bilda mönster. Mönstret skapas av att man
lägger den ena tråden som en lös flottering på arbetets rätsida.
Mössan stickas runt så att man slipper söm. Man börjar med rundstickan och byter till
strumpstickor när maskantalet har blivit så litet att det känns stramt med rundstickan.
Det är lätt att variera höjden på mössa men tänk på att garnåtgången påverkas.
Börja alltid med att läsa igenom hela beskrivningen.
Detta sätt att hålla garnet och sticka kan underlätta:

1. Håll den tråd
som skall
flotteras
närmast
stickningen och
över pekfingret,
den andra
tråden hålls
över både pekoch långfinger.
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2. För upp
vänster sticka
mellan trådarna.

3. För ner höger
sticka mellan
trådarna och
sticka enbart
med den bakre
tråden.

4. Sticka så
många maskor
som skall
flotteras och för
upp vänster
sticka framför
båda trådarna.
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5. Sticka båda
trådarna.
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Lägg upp 112 maskor (maskantalet skall vara delbart
med 7) med en tråd av vardera färgen, sammanfoga för
att sticka runt och se noga efter så att du inte vrider
uppläggningen. Sätt gärna en markör vid varvets
start/slut.
Sticka 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv,
1 avigt varv, 1 rätt varv och 1 avigt varv.
Byt till sticka 3,5 mm och sticka 2 räta varv.
Sticka mönster enligt diagrammet, diagrammets 7
maskor upprepas varvet ut.
Varv 2 - 8 upprepas tills arbetet mäter ca 10 cm (ca 8
cm om du vill ha en mössa utan häng), flotteringarna
görs med den ena färgen.
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På rätsidan: för fram ena tråden på rätsidan, sticka en rät
maska med den andra tråden, för tillbaka första tråden till
avigsidan (på avigsidan stickas aviga maskor).
OBS! När flera maskor efter varandra flotteras förs inte den
främre tråden tillbaka till avigsidan emellan.
Sticka rät maska med båda trådarna.
/ 2 räta maskor tillsammans.

/

Förklaring till tecknen i diagrammet (tänk på att
diagram för stickat läses från höger till vänster och följs
nerifrån och upp).
Fortsätt sticka mönster enligt diagrammet.
Varv 9 - 15 upprepas tills arbetet mäter ca 16 cm (ca 13
cm om du vill ha en mössa utan häng), flotteringarna
görs med den andra färgen.
Varv 16 - 35 Fortsätt sticka mönster med minskningar
enligt diagrammet, fortsätt att göra flotteringarna med
den andra färgen. Totalt 32 maskor kvar.
Sticka 2 räta maskor tillsammans tills 8 maskor återstår.
Ta av garnet och drag det igenom de resterande
maskorna.
Fäst alla trådar väl, tvätta mössan och låt torka utlagd
till önskad form.
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Lycka till!

Maria
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