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Easy (slouchy) beanie 
Design: Marit Cronquist / Vildros Craft 

 

En enkel ribbstickad mössa med bred mudd och lite häng (om man vill) 

Svårhetsgrad: nybörjare 

Mössan stickas nerifrån och upp i resår, med lyfta maskor för en snygg vikning av mudden 

och en lätt rundad topp. I Drops Puna blir den supermjuk, lite fluffig och varm med sin dubbla 

mudd. Vill du ha lite mer häng stickar du bara ett par cm till innan du minskar för toppen. 

Vill du ha ännu fluffigare och mysigare stickar du med en extra tråd Drops Kid Silk. 
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Storlek: S/M - 54/56 cm, (L/XL - 56/58 cm) 

Masktäthet: 28 m / 10 cm resår när mössan ligger plant, ej blockad. 

Material: 

100 gram Drops Puna eller garn där du får samma masktäthet (ca 87 gram/ca 191 m till strl 

L/XL). Väljer du ett annat garn med samma tjocklek, utgå från antalet meter för garnåtgång. 

Rundsticka 3,5 mm – 40 cm (eller 100 cm för magic loop) 

Strumpstickor 3,5 mm till toppen 

Stickmarkörer eller garnsnuttar i avvikande färg för att markera där du ska minska för 

toppen. 

Förkortningar: 

m – maska 

r – rät 

a – avig 

v - varv 

rm – rät maska 

am – avig maska 

st – stickor 

Gör så här: 

Lägg upp 108+1 (120+1) m på dubbla stickor. Den extra maskan gör man för att få en snygg 

skarv det första varvet. 

Sätt ihop till en ring och var noga med att maskorna inte snurrar sig. Sticka 1 m rät och lyft 

den sista, extra m från uppläggningsvarvet över = 108 (120) m. Sätt en markör. 

Nu stickar du resår *1 r, 1 a* (inklusive den redan stickade m) alla varv. 

Sticka 9 (10) cm, kontrollera masktätheten så att inte mössan blir för stor eller för trång, 

längden är lättare att anpassa. 

Nu ska du sticka 2 varv med lyfta m enligt följande: 

*1 r, lyft am som att den skulle stickas a med tråden framför arbetet* varvet ut. 

Detta görs för att mudden ska vika sig snyggare. 

Vänd mössan ut- och in, du ska nu sticka utsidan på själva mössan. 

För att inte få ett hål där du vänder drar du åt tråden ordentligt på den första maskan.  

Sticka resår *1 r, 1 a* varvet ut. Lyft tråden mellan sista och första m och sticka den vriden.  

Lyft sedan den nya maskan över första m och dra åt tråden. 

Fortsätt resår *1 r, 1 a* tills arbetet mäter ca 27 (29) cm.  

Vill du ha lite mer häng gör du 29 (31) cm. 

Sticka sedan enligt diagrammet för att minska för toppen. 
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Diagram för minskning. Byt till strumpstickor när rundstickan blir för lång. 

 

Efter att diagrammet är klart stickar du ihop alla maskor 2 och 2 och klipper av tråden. Trä 

den genom resterande maskor, antingen med en nål eller genom att sticka en maska åt 

gången och dra igenom tråden. Dra åt och trä den ett varv till genom de avslutande 

maskorna, stick igenom tråden till insidan och fäst den och de andra trådarna. Vik upp 

mudden där du gjort varven med lyfta maskor. 

 

Bra jobbat! Gå nu ut och bär din nya mössa med stolthet  

 

Tagga mig gärna på Instagram och hashtagga mössan med 

#easybeanie eller #easyslouchybeanie 


