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JÄRBOMÖSSAN 
Årets julklapp som alla kan sticka 



BÖRJA HÄR!
UPPLÄGGNING
Nu är det dags att lägga upp maskor på stickorna. Det kallas för uppläggning.  

Lägg upp 38 (40) 42 (44) maskor på stickan som du håller i höger hand med 

spetsen åt vänster. 

Vänd på stickan så att du håller den i vänster hand, med spetsen åt höger.

BÖRJA STICKA
Nu ska du sticka räta maskor. Det är den vanligaste maskan och hela mössan 

består av räta maskor. 

Sticka alla maskorna på stickan. Vänd.  

Fortsätt på detta vis; sticka fram och tillbaka, tills det stickade arbetet mäter  

ca 20 (29) 34 (39) cm.  

Så mäter du: Mät från stickan till uppläggningskanten, utan att sträcka på 

stickningen. 

MASKA AV
Nu har du stickat klart och ska maska av maskorna från stickan. Det kallas för 

avmaskning. En maska i taget maskas av tills stickan är tom. 

När du har en maska kvar: dra genom garnet i den sista maskan.  

Klipp av garnet ca 50 cm från arbetet. Den tråden kommer du att använda till 

att sy ihop mössan.

SY IHOP
Använd en stoppnål eller stor nål och sy ihop mössans kortsidor med varandra. 

När du kommer till slutet av kortsidorna: sy ihop toppen genom att sy längs 

öppningens kant och dra ihop. Sy sedan några gånger tvärsöver det lilla hålet 

som är kvar. Detta är mössans insida. 

 

Se instruktionsbilder på nästa sida och video på jarbo.se/jarbomossan

FÄSTA TRÅDAR
Fäst trådändarna som är kvar genom att sy lite fram och tillbaka i maskorna. 

Vänd ut-och-in på mössan och gör ett uppvik så att mössan får en fin kant. 

Du kan välja om du vill ha dubbelt uppvik; då blir den lite mer som en tajt 

sotarmössa, eller enkelt uppvik; då får du ett litet ”häng” i bak.
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JÄRBOMÖSSAN   
ÅRETS JULKLAPP SOM ALLA KAN STICKA 

Den här mössan kan alla sticka, även du som aldrig tidigare stickat förut.  
Mössan är stretchig, varm och mjuk samt finns i storlekar till hela familjen. Missa inte 

vår video där vi lär dig att sticka mössan, inga som helst förkunskaper behövs.

DU BEHÖVER:
GARN Ett nystan Raggi (70 % ull superwash, 30 % polyamid, ca 100 g = 150 m)

STICKOR 6 mm (välj mellan raka stickor; så kallade jumperstickor, eller rundstickor)

TILLBEHÖR Stoppnål och en sax

STORLEKAR Bebis (Barn) Vuxen liten (Vuxen större)

HUVUDMÅTT Ca 38-44 (48-50) 52-56 (57-63) cm

SVÅRIGHETSGRAD Passar nybörjare

DESIGN Järbo

FÖRKLARINGAR OCH INFO
Mönstrets storlekar skrivs i ordningen bebis, barn, vuxen liten och vuxen större. 

Det betyder att om du ska sticka den mindre vuxenstorleken ska du följa den 

tredje siffran i ordningen. Exempel: Om det står ”Lägg upp 38 (40) 42 (44) maskor” 

betyder det att du ska lägga upp 42 maskor för den mindre vuxenstorleken.

DU BEHÖVER KUNNA
• Uppläggning 

• Räta maskor  

• Avmaskning 

• Sy ihop
Instruktionsvideo:  

jarbo.se/jarbomossan



UPPLÄGGNING

RÄTA MASKOR

AVMASKNING

www.jarbo.se/jarbomossan


