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Say my Name-mössor 

 

 

Det är så fint med egenstickade mössor på barn, tycker jag, men det är lite svårt att skriva 

namnet i dem, så att de inte kommer bort på förskolan. Kom på att då kan jag ju skriva 

namnet på mössan direkt så är blir det dessutom lätt för förskolepersonalen att direkt se vad 

barnet heter också, och alla andra med för den delen! Den här mössan är väldigt enkel och 

jag bifogar en instruktion på hur du själv enkelt räknar ut rätt storlek. Med andra ord kan du 

även göra den för vuxna också, och kanske skriva något helt annat än ett namn på den.  

Material  

Garn: Scheepjes Colour Crafter, 2 färger per mössa. 

Stickor nr: 1 rundsticka 40 cm lång 3 mm och 1 rundsticka 40 cm lång 4 mm samt 4 

strumpstickor 4 mm. 

Stickfasthet: Ca. 22 maskor/10 cm, med stickor 4 mm. Gör ett prov och se vad du själv får 

med 4 mm stickor. 

Storlek: Den storlek du själv mätt till. 

Övriga tillbehör: En stickmarkör, garnnål, rutigt papper. 
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Räkna ut storleken: 

Jag har skrivit i rött det jag själv fått fram, så att det blir lättare att hänga med i uträkningen. 

Min mössa är för en 9 månaders baby, men det är ju samma princip för alla huvuden. 

Mät omkretsen på huvudet, ungefär där nederkanten av mössan hamnar. 44 cm. 

Mät längden, från pannan till nacken, där kanterna på mössan önskas hamna, dela detta 

med två = höjden på mössan. 27 cm/2= 13,5 cm hög mössa. 

Gör ett stickprov för att få fram stickfastheten. Använd de stickor du ska använda till den 

största delen av mössan (jag gör oftast resåren med en hel storlek mindre stickor, men dessa 

stickor gör jag inte något prov för). Jag använder stickor 4 mm, och jag fick 22 maskor/10 cm. 

Upplägget blir då = (huvudets omkrets * stickfastheten)/10. (44 * 22)/10 = 96,8 maskor 

För att minskningarna på kullen ska funka behöver mönstret vara delbart med 6 så avrunda 

åt närmsta håll. Jag avrundar till 96 maskor. 

Nu ska du dela upp höjden i två delar: 

2/3 av mössans höjd ska stickas ”rakt upp”, och ska inkludera eventuell resårkant (eller om 

man gör en mössa med uppvikt kant, så ska den uppvikta kanten inkluderas).  

1/3 av mössans höjd är minskningsdelen.  

Min mössas höjd är 13,5 cm. Då blir: 

2/3 (raka delen) 9 cm. 

1/3 (minskningsdelen) 4,5 cm. 

När jag har stickat den raka delen brukar jag mäta och se hur många varv 4,5 cm blir. Du kan 

förstås göra stickprovet du gjorde först, tillräckligt långt för att få fram även denna 

information, men jag är lite lat.  

Min mössa ska bestå av 15 varv på minskningsdelen.  

5 av dessa varv ska det minskas på.  

Jag brukar rita upp dessa varv såhär, med ett streck för varje varv, och sedan fördela ut 

minskningsvarven jämt. Minskningsvarv 1 ska hamna på första varvet och minskningsvarv 5 

ska hamna på sista varvet.  

 

Minskningsvarv: 
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1. *4 rm, sticka ihop 2 maskor tillsammans*, upprepa varvet ut. 

2. *3 rm, sticka ihop 2 maskor tillsammans*, upprepa varvet ut. 

3. *2 rm, sticka ihop 2 maskor tillsammans*, upprepa varvet ut. 

4. *1 rm. rm, sticka ihop 2 maskor tillsammans*, upprepa varvet ut. 

5. Sticka ihop alla maskor 2 och 2.  

Efter detta stickar du ett vanligt varv (ej medräknat i varven du skrivit upp), och därefter 

klipper du av tråden och drar den igenom resterande maskor, helst två gånger och fäster 

tråden noggrant. Fäst övriga trådar och tadah! Mössan är klar, eventuellt kanske lite broderi 

eller kanske sätta fast en pompom på toppen! 

Sticka mössan 

Ovan beskrivning av mössan gäller ju massor av mössor, inte specifikt dessa namnmössor. 

Men vill du göra en namnmössa räknar du ut storleken som ovan. Lägg upp det maskor du 

fått fram, med dubbla stickor 3 mm (rundsticka, 40 cm lång som du håller dubbelt), och färg 

A och sticka resår i 8 varv eller 2 cm (1 räta, 1 avig). 

Byt till rundsticka 4 mm. och sticka ett varv med räta maskor (fortfarande färg A). Byt till färg 

B och sticka slätstickning i så många cm som du fick att det raka partiet ska vara långt (2/3 av 

mössans höjd). 

När du stickat det raka partiet är det dags för minskningspartiet, som du gör enligt ovan 

instruktion, och i och med att detta börjar byter du även till färg A. 
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Broderi 

Jag har sytt bokstäverna med maskstygn. Bokstäverna har jag själv ritat upp på särskilt 

mönsterpapper för stickat (rutorna är då lite bredare än de är höga, precis som maskorna vid 

slätstickning, men det går bra på vanligt rutat papper också. Räkna ut hur många maskor hög 

texten ska bli och hur bred texten max kan vara, och sen är det bara att rita upp. Jag gillar 

stora, maffiga bokstäver, men det tar ganska lång tid att brodera dessa. Det har gjorts många 

bra tutorials på hur man syr maskstygn på stickat så om du är osäker rekommenderar jag dig 

att googla. Jag väljer att inte göra ett diagram för bokstäverna storleken blir olika beroende 

på vilken storlek mössan har.  

 

http://www.annimia.com/

