
Dobby-mössan
Vad kul att du vill sticka Dobby-mössan! Den 
är enkel att sticka men ack så magisk. Stick-
beskrivningen kan se lång ut och därmed 

avskräckande. Men jag lovar att den är bara lång 
för att den går noggrannt in på detaljer så att 

det ska gå lätt att förstå.

På fredag kl 18 har vi en stick- och filmkväll på 
DobbyConline och då stickar och myser vi till-
sammans. Men du stickar det mesta på egen 

hand. Ett tips är att du kan sticka medan du tit-
tar på streams och paneler och annat kul!

Oroa dig inte om du inte hinner klart under kon-
ventets gång. Den här stickbeskrivningen finns 
kvar för alltid! Dela gärna en bild på din färdiga 
mössa med hashtaggen #DobbyConline när den 

än är klar. 
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TIPS:
* Alla minskningar i den här stickbeskrivningen görs på räta varv. 
Så när det står ‘sticka 2 maskor tillsammans’ så betyder det att du 
ska sticka dem tillsammans med rätstickning.

* Den här stickbeskrivningen innehåller lite sömnad. Jag beskriver-
hur jag gör när jag syr men tänk på att det inte är det viktigaste i 
hela världen hur du gör det. Sy lite som det känns bra och ser bra 
ut och se till att knyta en knut i slutet så blir det jättebra.

* När första garnnystanet tar slut: knyt bara fast början på det 
andra garnnystanet i änden på det gamla. Försök göra knuten så 
liten som möjligt och försök få den att hamna på avigsidan (dvs. 
baksidan)

* Det finns jättebra tutorials på youtube både på svenska och en-
gelska om du t.ex har svårt för att lägga upp. 

* Tvivla inte att fråga om hjälp på sociala medier med hashtaggen
#DobbyConline

Vad som behövs:

Garn:
2 garnnystan DROPS Eskimo

Stickor:
Jumperstickor storlek 8

Övrigt:
En stoppnål

Allt finns i DobbyCon-garnpaketet från grimmgarn.se

Du behöver kunna:

* Lägga upp maskor

* Sticka räta maskor

* Sticka aviga maskor

* Minska (sticka två maskor tillsammans)

* Maska av



Resårkanten:
Vi ska börja med att sticka en resårkant.

Lägg upp 48 maskor.
Resårkanten stickar du såhär: *2 räta maskor, två aviga maskor*. 
Sticka det som står mellan ** hela varvet ut. 

Sticka så många varv du behöver för att arbetet ska bli 5 cm långt.
Nu är resårkanten klar. Resten av mössan stickas nu i slätstickning.

Mitten på mössan:
Slätstickning betyder att du stickar vartannat varv med bara räta 
maskor och vartannat med bara aviga maskor. Sticka slätstickning tills 
mössan är ungefär 18 cm mätt från uppläggningskanten (mät alltså 
hela arbetets längd). Avsluta med ett avigt varv.

Minskningar för toppen:
Nu ska vi börja minska antalet maskor så att mössan blir smalare mot 
toppen. Tänk på att vi fortfarande stickar slätstickning så vartannat varv 
ska vara rätt och vartannat avigt. Minskningarna görs bara på räta varv 
så när det står t.ex ‘2:a minskningsvarvet’ så betyder det ‘det andra 
varvet som det görs minskningar på’. 

1:a minskningsvarvet: *Sticka 6 maskor, sticka 2 maskor tillsammans* 
Sticka det som står mellan ** hela varvet ut. 

Nu har du 42 maskor.
Nästa varv stickas avigt utan några minskningar.

2:a minskningsvarvet: *Sticka 5 maskor, sticka 2 maskor tillsammans* 
Sticka det som står mellan ** hela varvet ut.

Nu har du 36 maskor.
Nästa varv stickas avigt utan några minskningar.

3:e minskningsvarvet: *Sticka 4 maskor, sticka 2 maskor tillsammans* 
Sticka det som står mellan ** hela varvet ut.

Nu har du 30 maskor.
Nästa varv stickas avigt utan några minskningar

4:e minskningsvarvet: *Sticka 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans* 
Sticka det som står mellan ** hela varvet ut.

Nu har du 24 maskor.

Nu har du stickat färdigt själva mössan! Den ser ju inte riktigt ut som 
en mössa ännu dock men det ska vi snabbt åtgärda. Vi ska nu dra 
ihop de resterande maskorna så de bildar toppen och sen sy längs 
med kanterna på arbetet för att bilda en mössa.



Montering av mössan:
Klipp av garnet ungefär en armslängd bort från arbetet. Trä garnet i 
stoppnålen.
Nu ska vi trä nålen med garnet igenom alla maskorna medan de är 
kvar på stickan. 

Håll den aviga sidan av arbetet mot dig (garnet är på höger sida av 
arbetet) och börja med att trä garnet genom maskan som är längst ner 
vid stickans ände (maskan längst till vänster). 

Trä garnet genom alla maskor tills du kommer ut vid toppen av stickan. 

Nu ska vi försiktigt plocka av alla maskor från stickan och dra åt.

Visst ser det nästan ut som en mössa nu?! Se till att dra åt ganska hårt 
så du inte får ett stort hål på toppen.

Ta inte av stoppnålen från garnet för nu ska vi sy längs med kanterna 
på arbetet. 

Sy i de vågräta bågarna som ligger emellan maskorna. De syns om du 
drar lite i arbetet. 

Tänk på att det inte är jätteviktigt om du syr i “rätt” båge. Mössan 
kommer hålla ihop ändå. Dra åt lite försiktigt (inte för hårt!) och knyt 
en liten knut längst ner när du sytt klart.

Själva mössan är klar!! Tjoho!! Nu ska vi sticka öronen.



Öronen:
Högra och vänstra örat stickas likadant fast minskningarna görs i slutet 
på varvet på vänstra och i början av varvet på högra örat. Öronen 
stickas i slätstickning.

Låt oss börja med vänstra örat!

Lägg upp 12 maskor med en 
ungefär 30 cm lång “svans”.
Svansen ska vi använda senare 
för att sy fast öronen på 
mössan.

Börja med att sticka ett varv rätt.
Sticka sedan ett varv avigt.

Nu ska resten av örat stickas med minskningar på varje rätt varv. De 
räta varven kommer börja och sluta med en avig maska och de aviga 
varven kommer börja och sluta med en rät maska. Detta skapar en liten 
kant på örat.

Räta varv: Sticka 1 avig maska, sticka rätt till de 3 sista maskorna på 
varvet, sticka 2 maskor tillsammans, sticka sista maskan avig
Aviga varv: Sticka 1 rät maska, sticka avigt till den sista maskan på var-
vet, sticka sista maskan rät

Upprepa varven som beskrivs ovan om och om igen tills du bara har 3 
maskor kvar. 

Sticka det aviga varvet på dina 3 sista maskor. 
Sticka sedan 1 avig maska, sticka 2 maskor tillsammans. 

Maska av de sista 2 maskorna och klipp av garnet.

Börja med att sticka ett varv rätt.
Sticka sedanett varv avigt.

Räta varv: Sticka 1 avig maska, sticka två maskor tillsammans, sticka rätt 
till sista maskan på varvet, sticka sista maskan avig
Aviga varv: Sticka 1 rät maska, sticka avigt till den sista maskan på var-
vet, sticka sista maskan rät

Upprepa varven som beskrivs ovan om och om igen tills du bara har 3 
maskor kvar. 

Sticka det aviga varvet på dina 3 sista maskor. 
Sticka sedan 1 avig maska, sticka 2 maskor tillsammans. 

Maska av de sista 2 maskorna och klipp av garnet.

Båda öronen är klara!! Tjoohoo!
Nu ska de sys på mössan.

Vänstra örat klart! 

Du kan göra hur du vill egentligen 
men jag brukar se den sidan som syns 
på bilden (avigsidan) som framsidan 
på örat. Om du vill ha rätsidan som 
framsida är det bara att byta plats på 
dem – vänsterörat blir högerörat och 
tvärtom.

Dags för nästa öra!

Lägg upp 12 maskor med en ungefär 
30 cm lång svans igen.



Sy fast öronen:
Nu ska vi sy fast öronen på var sin sida om mössan med svansen som 
vi lämnade. 

Jag brukar försöka placera örat så att örats tolv maskor ligger längs 
med de tolv första varven vi stickade efter resåren. 

Sy i öronen genom maskorna örat ligger vid på mössan och i första 
varvet på örat. Men igen: det är inte superduperviktigt hur du gör det.

Genom maskan örat ligger vid på 
sjäva mössan.

Genom maskan i första varvet 
på örat.

När du har fått lite sväng på 
hur du syr kan du sy genom 

maskan på mössan och 
maskan på örat samtidigt.

Knyt en liten knut när du är klar och trä in överblivet garn till insidan av 
mössan. 

Klart!

Gör likadant med andra örat.

Använd stoppnålen för att väva in alla lösa trådar och……. 
Dobby-mössan är färdig! Du gjorde det! Magiskt!


