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Keep me warm - öronlappsmössa 

 

Det tar en timme för mig att komma till jobbet, med tre olika bussar/spårvagnar, och nu är 

det svinkallt att vänta på hållplatserna. ÄNTLIGEN har jag lyckats göra en mössa som jag 

förhoppningsvis inte kommer att frysa i, och att garnet har lite bling i sig gör ju inte saken 

sämre! 

Material 

Garn: 1 nystan var i följande färger av Pingouins Pingo Shiny: Gris och Carbone 

Stickor nr: 15 mm. Jag använder rundstickor och Magic Loop metoden. 

Stickfasthet: 6 maskor/10 cm. 

Storlek: Vuxenstorlek 

Övriga tillbehör: Garnnål 

Start:  
Jag stickade båda öronlapparna på samma gång på rundstickan, och använde då garn från 

insidan och utsidan samtidigt av ”Carbone”. Lite bökigt, men det är inte så många varv så det 

går bra.  

Lägg upp 3 maskor per öronlapp. Ha gärna en längre garnände så kan du använda den till 

flätorna sen. 

Varv 1: sticka i främre och bakre maskbågen på maska 1, 1 rm, sticka i främre och bakre 

maskbågen på maska 3. (5 maskor per öronlapp) 

Varv 2: rm 

http://www.annimia.com/


www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

Varv 3: sticka i främre och bakre maskbågen på maska 1, 3 rm, sticka i främre och bakre 

maskbågen på maska 5. (7 maskor) 

Varv 4-9: rm. 

Håll stickan med högerhand på den öronlapp du skulle börjat på om du skulle vänt. Fortsätt 

med samma garn (utan att klippa av det) men lägg upp 5 maskor (som blir mitt bak) sticka 1 

öronlapp, lägg upp 11 maskor, sticka andra öronlappen. (Totalt 30 maskor på stickan nu.) 

Öronlapparna ska fortsättas i rätstickning, men när man stickar runt måste man sticka 

vartannat varv avigt och vartannat varv rätt. För mig blev det att när jag stickade 

öronlapparna på varvet jag lade upp nyamaskor fick de stickas avigt, men var noga med att 

kolla vad som blir rätt för dig. 

Ta ihop arbetet till en ring (med magic lopp metoden om din rundsticka är för lång som den 

var för mig) och fortsätta sticka rätstickning med vartannat varv avigt och vartannat varv 

räta. I totalt 9 varv (efter att du lagt upp nya maskor). 

Byt till grått och sticka slätstickning (bara räta varv) i 3 varv. Nu är det dags för minskningar: 

Varv 1: *4 rm, 2 rm tills.* Upprepa *-* varvet ut. 

Varv 2: rm hela varvet. 

Varv 3: *3 rm, 2 rm tills.* Upprepa *-* varvet ut. 

Varv 4: rm hela varvet. 

Varv 5: *2 rm, 2 rm tills.* Upprepa *-* varvet ut 

Varv 6: rm hela varvet. 

Varv 7: *1 rm, 2 rm tills.* Upprepa *-* varvet ut 

Varv 8: rm hela varvet. 

Varv 9: *2 rm tills.* Upprepa *-* varvet ut 

Nu borde du ha 5 maskor kvar. Klipp av garnet och dra det med hjälp av en nål genom de 

resterande maskorna och dra igen hålet. Fäst alla trådar utom de som är starten på 

öronlapparna. 

Avslutning  

Klipp 2 garnstumpar, 94 cm lång eller valfri längd, per öronlapp och trä dem på samma ställe 

som garnänden hänger. Vik dem dubbelt så att du har 5 ändar per öronlapp gör en fläta per 

öronlapp. Knyt en knut i änden av dem. Klart!  
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