
Historisk bakgrund
En mängd olika sorters huvudbonader används över hela Bar-
baricum. De vanligaste typerna är den rundkulliga mössan och 
den frygiska luvan. 

Den frygiska luvan är en toppig luva som stukas framåt. 
Mössor och luvor används både som prydnad och för att skyd-
da mot väder och vind.

Även huvor och hättor förekommer i olika snitt, dock finns 
inte struthättor än.

Tygval/Material
Enkla mössor som bara ska skydda mot solen kan göras i linne, 
men luvor och hättor är oftast i ylle. Det går utmärkt att göra 
huvudbonader i skinn också.

För att få en bra passform till ditt huvud är det en bra idé att 

göra en toile, ett provplagg i ett billigt tyg. 
Då ser du om måtten stämmer innan du 
klipper i det riktiga materialet.

Rekommenderade 
 färger
Huvudbonader kan vara i vilka färger som 
helst som går att färga fram, eller i natur-
färger.

Dekoration
Huvudbonader kan dekoreras med kantband, broderier, tofsar 
fransar eller pälskantning.
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Huvudbonader

Den här testmössan 
blev inget vidare.  

Frygisk mössa i 
skinn.
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Rundkullig mössa

Klipp ut sex delar. 
Den heldragna linjen gäller för ett huvudmått på ungefär 60
cm. Har du större eller mindre huvud får du göra mössans 
 nederkant lite bredare eller smalare. 

Gör så här – 
 Rundkullig mössa

●●Den rundkulliga mössan sys av 
sex  likadana kilformiga bitar. 

●●För att få riktigt bra passform bör 
du ta ditt huvudmått och dela det 
på sex. Då får du fram basen på ki-
len, en kil som sedan görs avsmal-
nande med en höjd på ungefär 20 
cm. 

●●Glöm inte 
att lägga till 
sömsmån 
runt kilen. 

●●Mössan 
kan man se-
dan fod-
ra, det ger 
stadga och 
mössan kliar 
mindre än 
om du skulle 
ha ylle direkt 
mot huden. Man kan även dekorera 
neder kanten med vävda band.

Här är en variant med top-
pigare form och pälskant.

Mössbitar redo att fogas ihop.
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Gör så här – 
 Frygisk  mössa

●●Mät ditt huvud och anpassa mönstret. Ritningen 
här stämmer för ett huvudmått på cirka 60 centi-
meter.

●●Vi fick bara plats att visa halva mössan på ett A4. 
Den streckade linjen visar var mönstret ska fogas 
ihop.

●●Klipp ut två bitar. Glöm inte lägga till sömsmån.
●●Sy ihop mössan. 
●●Fålla nederkanten. 
●●Stuka till toppen framåt.
 

Den här linjen läggs ihop m
ed den streckade linjen på nästa sida.



Barbaricum – Huvudbonader  4

Den här linjen läggs ihop m
ed den streckade linjen på förra sidan.

En yllemössa kantad med ett vävt band och en skinnmössa med 
uppvikt kant. 


