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5-09 RYSSMÖSSA, ANNA-KARENINAMÖSSA & MOBILVÄSKA
GARNKVALITÉ (B,C,E) Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)
 Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV RAGGI Gästrike 4 tr, Vinga
STORLEKAR (B,C,E) XS/S(M/L) (Svart ryssmössa på bild är stl M/L)
GARNÅTGÅNG (B,C,E) 
RAGGI  Ca 100(100) g (B: 1510 C: 1558 E: 1549)
TINDRA tråd 1 Ca 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61201) 
TINDRA tråd 2 Ca 80(80) g (B: 61201 C: 61200 E: 61203)
STICKOR (B,C,E) Nr 4.5
DESIGN Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se
TEXT & GRADERING Camilla Krogsgaard
MASKTÄTHET (B,C,E) Ca 13 m mosstickning på st nr 4.5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

GARNKVALITÉ (A,D,F) Tindra (100% Polyester. Nystan ca 50 g = 90 m)
 Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV RAGGI Gästrike 4 tr, Vinga
STORLEKAR (A,D,F) S(M)L (Baby på bild har stl S, Pojke och flicka på bild har stl M)
GARNÅTGÅNG (A,D,F)
RAGGI  Ca 40(60)80 g (A: 1510 D: 1510 F: 1574)
TINDRA tråd 1 Ca 30(35)40 g (A: 61200 D: 61200 F: 61201) 
TINDRA tråd 2 Ca 30(35)40 g (A: 61201 D: 61201 F: 61202)
STICKOR (A,D,F) Nr 4.5
DESIGN (A,D,F) Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se
TEXT & GRADERING Camilla Krogsgaard
MASKTÄTHET (A,D,F) Ca 13 m slätstickning på st nr 4.5 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.

GARNKVALITÉ (G-K) Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV Super Soft Cotton
STORLEK (G-K) Ca 7½ x 13 cm
GARNÅTGÅNG (G-K) Ca 50 g (G: fg 8850 H: 8852 I: 8855 J: 8853 K: 8851)
VIRKNÅL (G-K) Nr 2.5
TILLBEHÖR (G-K) Ca 1-2 cm kardborreband (till väsklocket).
DESIGN & TEXT (G-K) Järbo Garn E-POST: patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR m=maska, lm=luftmaska, st=stolpe, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR (A-F) 0BS! Hela mössan stickas i mosstickning med 3 trådar (=1 tråd Raggi, 2 trådar Tindra).
 Kantm: Första och sista m stickas alltid rät. Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
 Minska 1 m: Sticka 2 m tills.
 
MOSSTICKNING Varv 1:  Sticka 1 rm, 1 am v ut. 
 Varv 2: Sticka rm över am och am över rm.
 Fortsätt sticka v 2 hela tiden.

TIPS Läs igenom hela beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.

RYSSMÖSSA (B,C,E) Pannskärm: Lägg upp 13(13) m på stickor nr 4.5 och sticka mosstickning 1:a v =  avigsidan. Öka 1(1) m i början och slutet 
 på varannat v tills det är 23(23) m kvar. När arb mäter 12(12) cm sättes arb på en nål. Öronlapp: Lägg upp 7(9) m och 
 sticka 3 v, öka därefter varannat v 1(1) m innanför kantm till det är 13(19) m kvar. När arb mäter 9(11) cm: Lägg upp 5(7) m 
 i slutet av v och sticka ytterligare 5 cm. Sätt arbetet på en nål. Sticka en lika del till, men åt motsatt håll. Börja med öronlappen 
 som har 5(7) m i början på arb, sticka tills det finns 1(1) m kvar, sticka ihop öronlappens m med den första m på pannskärmen, 
 sticka pannskärmen tills 1(1) m finns kvar, sticka ihop pannskärmens m med den första m på nästa öronlapp = 57(73) m. Sticka 
 ytterligare 11(14) cm. Minska därefter jämt fördelat 13(20) m på nästa v = 44(53) m. Sticka 3 v. Minska på nästa v 12(17) m 
 jämt fördelade = 32(36) m. Sticka 3 v. Minska därefter 8(12) m jämt fördelade = 24(24) m. Sticka 1(1) v. På nästa v stickas 
 alla m ihop 2 och 2 innanför kantm. Sticka 1(1) v. Ta av garnet och dra det genom m.  

MONTERING Sy ihop sömmen mitt bak och fäst trådarna mycket noga.  

ANNA-KARENINAMÖSSA (A,D,F)
 Lägg upp 50(68)74 m på stickor nr 4.5 och sticka resår 2 rm, 2 am. Börja och sluta v med 1 kantm, 1 am, 2 rm. Efter ca  11(12)13 cm 
 stickas slätstickning. Minska på 1 :a v (rätsidan) 8(10)12 m jämt fördelat (ca var 5:e-6:e m stickas tillsammans) = 42(58)62 m.
 Sticka 3 v utan minskningar, minska på nästa varv 10(12)15 m jämt fördelat (ca var 3:e-4:e m stickas tillsammans) = 32(46)47 m. 
 Sticka 1 v utan minskningar och minska på nästa varv 10(16)15 m jämt fördelat (ca varannan-var 3:e m tillsammans) = 22(30)32 m. 
 Sticka 1 v utan minskningar och sticka sedan ihop alla m 2 och 2 = 11(15)16 m. Sticka 1 avigt v utan minskningar, klipp av 
 garnet och trä det genom de återstånde m. 

MONTERING Dra åt toppen och fast trådarna väl. Sy ihop mössan med 1 tråd Raggi. Forma överdelen på mössan så att den blir ganska 
 platt på mitten huvudet, efter resåren. 

TVÄTTRÅD (A-F) På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt.
 Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.  

Version 2

GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se 

FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av mate-

rial och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR EXIT — Valbo köpcentrum



 www.jarbo.se

MOBILVÄSKA (G-K)
FÖRKLARINGAR Börja varje v med 3 lm och sluta varje v med st i lm på slutet. Gör nedtag genom båda maskbågarna.
 De 3 lm i början på varje v räknas inte som st.
 Luftmaska (lm): Gör 1 ögla, *stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från * till önskat antal m.  
 Stolpe (st): Gör 1 omslag om virknålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (=3 m på nålen), dra igenom 
 2 m, omslag, dra igenom de sista 2 m. Stolpe tillsammans (st tills): Virka så många st som står angivet men låt 1 m bli 
 kvar på virknålen för varje st, drag till slut igenom alla m.
   
MOBILVÄSKA Lägg med virknål nr 2.5 upp 39 lm.  
 Varv 1: Börja i 4:e lm och virka 36 st. 
 Varv 2: Hoppa över 1:a st, virka 35 st, 2 st i 3:e lm. 
 Varv 3: 1 st i 1:a st, 36 st, 1 st i 3:e lm. 
 Varv 4: Hoppa över 1:a st, virka 37 st, 2 st i 3:e lm. 
 Varv 5: Hoppa över 1:a st, 2 st tills 36 st, 1 st i 3:e lm. 
 Varv 6: Hoppa över 1:a st, 36 st, 2 st tills. 
 Varv 7: Hoppa över 1:a st. 2 st tills. 34 st, 1 st i 3:e lm. 
 Varv 8: Hoppa över 1:a st, 34 st, 2 st tills. 
 Varv 9: 11 sm, 3 lm, 24 st, 1 st i 3:e lm.  
 Varv 10-16: Hoppa över 1:a st, 24 st, 1 st i 3:e lm. 
 Tag av garnet. Vik ihop väskan och sy kortsidan och långsidan.  
 Halsband: Lägg upp ca 200 lm, börja i 4:e m och virka 2 varv st. 
 Sy fast bandet på baksidan. 
 Låsning av locket: Sy i en liten bit kardborreband som låsning på insidan av locket och på motsvarande sida. 

TVÄTTRÅD (G-K) På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt.
 Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt. 


