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Mössa och vante

Mössa

Storlek: Mössan är gjord i en storlek för både dam 
och herr. Den sitter ganska löst på ett litet huvud och 
mer tätslutande runt ett stort.
Plaggmått: kullens omkrets ovanför resåren ca 58-60 
cm.
Garn: Kampes 2-trådiga ullgarn eller motsvarande 
(100 g = ca 300 m).
Stickor: rundstickor nr 2 1/2 och 3 (40 cm), strump-
stickor nr 3.
Garnåtgång:
Färgalternativ 1:
Bottenfärg: blekt gammelrosa (nr 269) 50 g
Mönsterfärg: järnoxidbrun (nr 204) 50 g
Färgalternativ 2:
Bottenfärg: mörkt brun (nr 253) 50 g
Mönsterfärg: blekt lila (nr 261) 50 g
Masktäthet: 28m och 32 varv mönsterstickning enl. 
nedre delen av diagrammet = 10 cm.
Stickanvisning: Läs först igenom hela beskriv-
ningen. Sticka gärna en provlapp för att kontrollera 
masktätheten. Låt mönsterfärgens tråd alltid gå un-
der bottenfärgens vid färgväxling. Sno garnerna vid 
enfärgade mönsterpartier som sträcker sig över fler än 
5 m, för att undvika att de löpande trådarna på avig- 
sidan (flotteringarna) blir för långa. Sno åt motsatt 
håll nästa gång för att undvika att garnerna tvinnas. 

Förkortningar
m = maska

r = rät maska

a = avig maska

v = varv

mf = mönsterfärg

bf = bottenfärg

öhpt = överdragshoptagning: lyft 1 m, sticka nästa m rätt, 

dra den lyfta m över den stickade m

Mössa: Lägg upp 168 m med mf och stickor nr 2 1/2. 
Byt till bf och sticka resår med 2 r, 2 a i 2 v. Byt till mf 
igen och fortsätt sticka resår i 2 v. Upprepa dessa fyra 
v 1 gång = 8 v resår. Byt till stickor nr 3 och sticka 1 v 
med bf, därefter stickas mönster enligt diagram. 
Vid markering för minskning stickas 3 m ihop på 

gammelrosa (alt mörkt brun)

järnoxidbrun (alt blekt lila)

Börja 
minska 
här

följande sätt: lyft med höger sticka 2 m tillsammans 
från vänster (som vid rätstickning), sticka nästa m, 
dra de 2 lyfta maskorna över den senast stickade m. 
Obs: Vid varje varv med minskningar hoppas den 
första minskningen över och görs i stället i slutet av 
varvet. När alla minskningar gjorts, ta av garnet och 
dra garnänden igenom de återstående 14 m.

Montering: Fäst alla lösa trådar mot insidan. Pressa 
försiktigt med fuktig duk och med mössan uppträdd 
över en presskudde eller strykbrädans ärmbräde. 
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Vante

Storlek: dam (herr). När beskrivningen skiljer sig för 
de olika storlekarna skrivs anvisning för herrstor-
leken inom parentes. Den mörka vanten är gjord i 
herrstorleken och den ljusa i damstorlek.
Plaggmått: dam (herr): längd ca 26 (27) cm, bredd 
ca 10 (11) cm.
Garn: Kampes 2-trådiga ullgarn eller motsvarande 
(100 g = ca 300 m).
Stickor: strumpstickor nr 3
Garnåtgång:
Färgalternativ 1:
Bottenfärg: blekt gammelrosa (nr 269) ca 50 g
Mönsterfärg: järnoxidbrun (nr 204) ca 25 g
Färgalternativ 2:
Bottenfärg: mörkt brun (nr 253) ca 50 g
Mönsterfärg: blekt lila (nr 261) ca 25 g
Masktäthet: ca 28 m och 32 varv mönsterstickning 
= 10 cm

Stickanvisning: Läs först igenom hela beskrivningen. 
Sticka gärna en provlapp för att kontrollera masktät-
heten. Låt mönsterfärgens tråd alltid gå under bot-
tenfärgens vid färgväxling. Sno garnerna vid enfärga-
de mönsterpartier som sträcker sig över fler än 5 m, 
för att undvika att de löpande trådarna på avigsidan 
(flotteringarna) blir för långa. Sno åt motsatt håll 
nästa gång för att undvika att garnerna tvinnas. 

Höger vante: Lägg upp 48 (56) m med mf och stick-
or nr 3. Byt till bf och sticka 2r, 2a i 3 v. Byt till mf 
igen och fortsätt sticka resår i 2 v. Upprepa dessa fem 
v 1 gång, ta av mf och fortsätt sticka resår med bf i 
ytterligare 11 v. Sticka 1 v rätt med bottenfärg och 
öka samtidigt 3 m jämnt över varvet = 51 (59) m. 
Därefter stickas mönster enligt diagram A för dam-
vante och diagram B för herrvante. 
Vid markering för tummen sätts varvets 11 (13) för-
sta maskor på maskhållare eller en tråd. Lägg upp 8 
(10) nya m enl diagrammet och sticka vidare. Minsk-
ningarna i vantens spets görs med en öhpt till vänster 
om sidm och 2 r tillsammans till höger om sidm. När 
alla minskningar gjorts, ta av garnet och dra garnän-
den igenom de återstående 8 m.
Utgå från första v på diagrammet för tummen och 
sticka maskhållarens m samt plocka upp 9 (11) m  
från tumhålets insida. Forsätt enligt diagram. Tum-
mens minskningar görs på samma sätt som för vant-
spetsen. När alla minskningar är gjorda, ta av gar-
net och dra igenom återstående 8 m. Vänster vante: 
stickas på samma sätt som höger fast spegelvänt.

Montering: Fäst alla lösa trådar mot insidan. Pressa 
lätt och försiktigt med ordentligt fuktad duk, men 
inte över resåren. 

Diagram A

gammelrosa

järnoxidbrun

tumme

tumme

tumkil
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Den öppna kransen på vanten och möss-

san är hämtad från de medeltida kalk-

målningarna i Norrsunda kyrka i Upp-

land. Bladkransen finns på flera ställen 

i målningarna. Den har använts till ett 

slags brokadliknande mönster på olika 

bibliska figurers klädedräkter och finns i 

många färgkombinationer. 

Diagram B

Om upphovsrätten till detta mönster
Detta mönster från Kajsa Sticks är gratis att ladda ned och 

använda för personligt bruk. 

Du får skriva ut mönstret, men inte mångfaldiga mönstret, 

mörkt brun

blekt lila

formatera om det, eller sälja det eller plagg gjorda utifrån 

det. Du får inte sprida filen vidare i andra hand, men du får 

gärna länka till vår nedladdningssida:

www.kajsasticks.se/se/monster_for_handstickning

tumme

tumme

tumkil


