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Reflexmössa 

   

Mössor kan man aldrig ha för många av, speciellt inte när man har småbarn. Och reflexer, 

det kan man aldrig ha för många av heller, men de har en förmåga att försvinna. Jag tror inte 

att en stickad reflexmössa kan ersätta vanliga reflexer, men kan vara ett bra komplement. 

Denna mössa har jag stickat av Vikinggarn Reflex, och jag kände genast att den skulle vara bli 

en perfekt mössa till sonen. Jag har gjort denna mössa efter exakt samma princip som min 

”Say my namne”-mössa, så det är lätt att göra den i exakt rätt storlek. 

Material  

Garn: Vikinggarn Reflex. 2 st 50 grams nystan i färg 429, eller annan som man önskar. Till 

mössan för en 5-åring gick det åt exakt 2 nystan, så om du vill göra en i vuxenstorlek behöver 

du nog 3 nystan. 

Stickor nr: 40 cm lång rundsticka 3, 40 cm lång rundsticka 3,5 mm, strumpstickor (4 st) 

storlek 3,5 mm. 

Stickfasthet: 22 maskor/10 cm med stickor 3,5 mm. 

Storlek: anpassningsbar, i mönstret står det hur man kan anpassa storleken. 

Övriga tillbehör: Garnnål, 1 stickmarkör, en pompommaker, (eller kartong) 

Start:  

Storlek 

Denna mössa är gjord för min femåring som har ganska stort huvud och därmed har en 

omkrets på 53 cm och han behöver en mössa som är 19 cm hög. 

Mät först omkretsen på den som ska ha mössan _________ (Melvin: 53 cm) 

Stickfastheten på garnet_________________ (Vikinggarn reflex: 22 m/10 cm) 
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Uppläggning: (stickfastheten x huvudomkretsen)/10: ___________ (22 x 53)/10 =116,6 

maskor) 

Se till att antalet är delbart med 6. (Jag ökade till 120 maskor så att det är delbart med 6.) 

Lägg upp 120 (eller det antal som du fått) maskor på rundstickan nr 3 (dubbla stickor så att 

det inte blir för tight) och sticka resår 1 r, 1 a, i 9 cm. Den här mössan ska ju ha en uppvikt 

kant, så jag gjorde så långt som jag tyckte kanten som syns ska vara och sen lite till, så att det 

även är lite resår under resåren. OBS! Använd stickmarkör för att markera var varvet börjar. 

Sticka runt alltså. 

Byt till stickor 3,5 mm när resåren har den höjd du är nöjd med, och sticka nu slätstickning. 

Nu behöver du veta mössans höjd. 

Mät huvudet från nacken till pannan, där du tänker att mössans kant ska vara, dela detta 

med två så får du höjden.  

Två tredjedelar (inklusive resåren, på denna mössa är ju resåren dubbel, så du ska mäta från 

resårens vikning, som blir nederkanten på mössan) av mössans höjd ska vara rakt parti och 1 

tredjedel ska vara minskningsparti. Melvins mössa är 19 cm från resårvikningskanten så 2/3 

är 12,5 cm och 1/3 är 6,5 cm. 

Fortsätt nu med det raka partiet. Sticka slätstickning, i mitt fall tills mössan mäter 12,5 cm 

från vikkanten. 

 

Dags att planera minskningspartiet. 

Minskningspartiet ska vara 6,5 cm högt. Jag föredrar att ta en linjal och räkna direkt på 

arbetet hur många varv 6,5 cm motsvarar, istället för att lita på banderollen. Det ska bli 5 

minskningsvarv jämt fördelade på dessa varv (med vanliga rätstickade varv emellan) och jag 

gillar att planera. Då slipper man oplanerat toppiga luvor t.ex. 

Minskningsvarv 1: *sticka 4 räta maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* Upprepa varvet ut. 

Minskningsvarv 2: *Sticka 3 räta maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* Upprepa varvet ut 

(Här behöver du nog fördela arbetet på strumpstickor, du kan använda 4 eller 5 jag föredrar 

att ha arbetet på tre och sticka med en fjärde.) 

Minskningsvarv 3: *sticka 2 räta maskor, sticka ihop 2 maskor rätt* Upprepa varvet ut. 

Minskningsvarv 4: *sticka 1 rät maska, sticka ihop 2 maskor rätt* Upprepa varvet ut. 

Minskningsvarv 5: sticka ihop samtliga maskor 2 och 2 

Sticka ett varv rätt.  

På Melvins mössa blir det 21 varv på minskningspartiet och de fördelar sig såhär (för en 

större mössa blir det förmodligen fler vanliga varv mellan minskningsvarven): 
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Minskningsvarv 1, sticka 4 vanliga varv, minskningsvarv 2, sticka 4 vanliga varv, 

minskningsvarv 3, 4 vanliga varv, minskningsvarv 4, 2 vanliga varv, minskningsvarv 5. 

Klipp av garnet, inte för kort, så att det funkar att fästa med, och använd nål och trä igenom 

garnänden genom alla kvarvarande maskor. Dra åt och fäst tråden. Fäst resten av trådarna. 

Om du vill kan du göra en pompom och sätta på toppen. 
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