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Pussy hat 
Jag har utgått från Kat Coyles ”pussy power hat”, men anpassat mönstret till att funka med 

vilket garn som helst. Vill du slippa räkna kör du på samma garn som mig. Du kan läsa om 

projektet här https://www.pussyhatproject.com/ och där finns även originalmönstret. 

Mössan stickas från panna till nacke, viks och sys ihop på sidorna. 

Material 

Garn: Scheepjes Colour Crafter (1 nystan på 100 gram, min mössa väger 44 gram) i en valfri 

rosa nyans. 

Stickor: 4 mm. (eller det som passar garnet du valt.) 

Övrigt: Passande stoppnål att sy ihop mössan med. 

Stickfasthet: 24 maskor på 10 cm. (Eller det som står på banderollen på garnet du valt.) 

 

Upplägg 

Mät huvudets omkrets. Jag ska ha denna själv så mitt huvud (som är litet) har en omkrets av 

54 cm. Denna mössa stickas fram och tillbaka så upplägget blir ju halva mössan:  

54 cm / 2 = 27 cm ska läggas upp. 

(Längden på det som ska läggas upp x stickfastheten) / 10 = antalet maskor som ska läggas 

upp. 

För min mössa blir det: (27x24)/10 = 64,8 maskor. 
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Maskantalet ska vara delbart med 4 plus 2, så jag avrundar till 66 maskor. 

Lägg upp 66 maskor på dubbla stickor på den storlek som garnet föreslår. 

Bestämma längden/höjden 

Mät huvudet från pannan så långt ner som mössan ska gå från pannan, över hjässan, till 

nacken. 

Min mössa blir 38 cm. 

Första resåren stickas på framsidan: 1 r *2r, 2a*1 a. 26,5 % av stickningens hela längd. (10 

cm på min mössa.) 

Sedan stickar du slätstickning (räta maskor på framsidan, och aviga maskor på baksidan) i 47 

% av hela sticknings längd (18 cm på min mössa). 

Andra resåren börjar från framsidan, och för att det ska blir snyggt på sidorna stickas istället 

1 a, *2 a, 2 r* 1r. Detta stickas igen 26,5 % av stickningens längd. (10 cm på min mössa.) 

När du stickat klart klipper du av garnet så att du har en lång bit kvar och syr ihop kanterna. 

Nu är din pussyhat klar att användas. 
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