
FÖRKORTNINGAR:
m: maska
am: avig maska
rm: rät maska

MÖssA
stickad i Filtmakeriets lovikka
ullgarn av svensk fårull blirmössan 
både vacker och värmande.
Garn: Filtmakeriets Lovikka 1 hg 
i 100 procent svensk fårull.
storlek: 56-59.
strumpstickor: Nr 5.5.
Masktäthet: 10x10 cm = 15 
maskor x 21 varv.

BEsKRIVNING:
Lägg upp 68 m fördela dem på 4 
stickor.
sticka resår, 2 am 2 rm i 11 varv 
(ca 5,5 cm).
sticka 18 varv rm (ca 8 cm).
Hoptagning (ca 15 varv). Plocka 
om maskornaoch fördela dem på 
3 stickor.
Hoptagning varv 1: sticka 
ihop de 2 första maskorna i 
främre maskbågen och de 2 sista 
maskorna i den bakre maskbågen
på alla stickor.
Hoptagning varv 2: Endast rm.
Upprepa varv 1 och 2, om 
vartannat 5 gånger.
Upprepa sedan varv 1, tills ca 3 m 
på varje sticka kvarstår.
Ta av garnet och trä det genom 
maskorna, fäst tråden. En stickad 
mössa i Filtmakeriets Lovikka bör 
valkas i vått tillstånd och tillåtas 
krympa ihop ngt. för ett tätare, 
mjukare och varmare resultat. 
(se beskrivning här nedanför). 

Filtmakeriets lovikkagarn har 
alla ullens naturliga egenskaper i 
behåll och är lätt att filta/valka. 
Plagg stickade i Lovikka blir 
mjuka och tjocka och bör tvättas 
för hand.

www.filtmakeriet.se

VANTAR
Vantar i mjukt lovikka garn håller 
händerna varma hela vintern!
Garn: Filtmakeriets Lovikka 1,4 
hg (2 hg) i 100 % svensk fårull.
storlek: Dam och Barn från 8 år 
(Herr).
strumpstickor: Nr 5.
Masktäthet: 10x10 cm = 16 
maskor x 24 varv.

BEsKRIVNING:
Lägg upp 32 (36) m fördela dem 
på 4 stickor.
sticka 1 varv am. sticka 26 (32) 
varv rm. Nästa varv, markera 
tummens placering genom att 
sticka de 6 (7) första maskorna 
på sticka 1 med garn i avvikande 
färg för höger tumme eller de 6 
(7) sista maskorna på sticka 2 för 
vänster tumme. sticka 24 (26) 
varv rm.
Hoptagning: sticka ihop de 2 
första maskorna rätt på sticka 1 
och 3 och de 2 sista maskorna rätt 
i bakre maskbågen på sticka 2 och 
4.
sticka tills 4 maskor kvarstår.
Ta av garnet trä det genom 
maskorna, fäst tråden.
Sticka tummen: Ta bort garnet 
i avvikande färg som markerar 
tummens placering och plocka 
upp 16 maskor, fördela dem på 4 
stickor.
sticka 12 (15) varv rm innan 
hoptagningen på tummen.
Hoptagning sker på samma sätt 
som ovan.
Modellen på vanten är en bra 
grund att utgå ifrån om du vill 
skapa egna mönster. stickade 
vantar i Filtmakeriets Lovikka bör 
valkas i vått tillstånd och tillåtas 
krympa ihop ngt. för ett tätare, 
mjukare och varmare resultat. 

VALKNING:
Blöt mössan eller vanten i varmt 
vatten och tvåla in den med lite 
olivtvål eller såpa. Rulla ihop den 
och bearbeta den mot ”räfflat” 
underlag eller mellan händerna 
tills den blir tillräckligt tät och fin. 
skölj i rent vatten, forma mössan 
eller vanten och låt den torka.

MÖssA OcH VANTAR 
I FILTMAKERIETs LOVIKKA

“Modellen 
på vanten är 
en bra grund 
att utgå ifrån 

om du vill 
skapa egna 
mönster”

FILTMAKERIETs LOVIKKA
Lovikkagarn har en speciell 
uppbyggnad vilket ger tråden sin 
unika karaktär. Garnet består av 4 
förgarn- och 1 spunnen tråd som 
tvinnats samman till en mjuk, fyllig 
och volymrik tråd med vacker glans! 
En stickad, lätt filtad och borstad 
kvalité av Filtmakeriets Lovikka är 
nog de varmaste man kan sticka. 
Garnet mäter ca 100 m/hg. De finns 
i 5 naturfärger och säljs i 1-hektos 
härvor och 1-kilos hanks. 


