LITEN PINGU
Design Lankava Oy, Marja Rautiainen
Storlek ca 30 cm
Garn 50 g svart (1099) och 100 g ljusgrått (1042) Unni
stickgarn från Lankava (100% ull, ca 50 g = ca 70 m),
50 g svart (1099) och 50 g vitt (1022) Lykke stickgarn
(100% ull, 50 g = 100 m) och 100 g grått (119) Alize Decofur (100% polyester, 100 g = ca 110 m).
Andra tillbehör 2 st svarta knappar, svarta nylonstrumpor, stoppvadd och till näbben ett tunt bomullsgarn till
exempel grått (9092) esito virkgarn (100% bomull, 200
g = ca 675 m).
Stickor strumpstickor nr 6 mm (5 st) och 3,5 (2 st) samt
40 cm rundstickor nr 8.
Virknål nr 5.5 mm och 2.5 mm
Slätstickning sticka alla maskor räta.
Slätstickning fram och tillbaka varv 1 avigt, varv 2
rätt. Upprepa varv 1-2.
Rätstickning fram och tillbaka sticka alla varv räta.
Lyft alltid första varvets m ostickad.
Masktäthet 7 m och 10 varv = ca 10 cm slätstickning
av kroppen
Kroppen lägg upp 16 m (4 m/sticka) på de större stickorna med restgarnet. Sticka 1 varv rätt med dubbelt
garn (= 1 tråd Unni och 1 tråd Decofur). Fortsätt med
slätstickning.
Varv 2-4: lägg till 4 m med jämna mellanrum genom att
sticka samma m rätt i främre och bakre maskbågen =
20-24-28 m. Gör inte ökningarna på samma ställe, utan
ihoplänkade med de föregående. Byt till rundstickan
och sticka 1 varv rätt. Lägg sedan till 4 m med jämna mellanrum i vartannat varv tills det är 40 m på stickan. Sticka
slätstickning i 11 cm och påbörja minskningarna. Minska 4x 1 m med jämna mellanrum vart tredje varv tills det på
stickorna är 32 m. Sticka 3 varv slätstickning. Minska ytterligare 2 m med jämna mellanrum = 30 m. Sticka 3 varv
och byt till dubbelt svart garn (= 1 tråd Unni och 1 tråd Lotte). Sticka slätstickning på rundstickan i 14 varv.
Varv 15: *2 rm ihop, 2 rm*, upprepa *-* till varvets slut = 22 m. Sticka 2 varv, minska sedan alla m genom att sticka
ihop 2 rm och för garnet genom den 11:e sista maskan. Fäst garnet.
Trä bomullsgarnet genom första varvets m och ta bort uppläggningsvarvets hjälpgarn.
Stoppning Vänd ut och in, trä bomullsgarn genom hjässan där du tidigare avmaskat, så att garnet kommer ut på
motsatt sida. Stoppa nylonstrumpan med vadd och forma till en fast, rund boll. Gör en knut och klipp av den överblivna stumpan på undersidan. Lägg bollen inuti huvudet, trä bomullsgarnet från det stickade huvudet genom roten
av knuten på bollen, dra åt lagom och knyt. Nu hålls bollen på plats. Stoppa kroppen med vadd men låt den vara
mjuk. Gör nedredelen av kroppen tyngre med hjälp av en ärtpåse: klipp två runda stycken på 10 cm av ett tyg. Sy
ihop styckenas kanter med 1 cm sömsmån men lämna en öppning i slutet för stoppning. Stoppa påsen med ärtor,
ris eller plastkulor och sy igen öppningen. Trä nålen med ca 20 cm bomullsgarn, dra det genom påsens mitt och tillbaka till garnändens sida. Knyt ihop garnet i påsens undersida. Lägg påsen i botten av överdraget, dra åt öppningens tråd och knyt ihop den med påsens trådar.
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Kinder Lägg upp 23 m på de tunnare stickorna. Lämna ca 50 cm garn över i början till styckenas kantning. Sticka
slätstickning fram och tillbaka i 3 varv.
Varv 4: öka i båda kanter till 1 m i 1 m.
Varv 5: 25 am
Varv 6: 10 rm, avmaska de mittersta 5 m, 10 rm. Lämna 10 m vilande och sticka den andra sidan först.
Varv 7: 10 am
Varv 8: avmaska 1 m, 8 rm.
Varv 9: 9 am
Varv 10: lyft 1 m ostickad, lägg till 1 m, 8 rm.
Varv 11: 10 am
Varv 12: 10 rm
Upprepa varv 11-12 ytterligare 2 gånger.
Varv 17: 10 am
Varv 18: maska av 1 m, 8 rm
Varv 19: maska av 1 m, 7 am
Varv 20: maska av 1 m, 3 rm, minska genom att sticka ihop 2 rm.
Varv 21: maska av 5 am. Sticka den andra sidan spegelvänt. Börja med räta sidan. Varv 7: 10 am. Fortsätt på motsvarande sätt. Kanta slutligen hela stycket med sm.
Näbb Gör en ögla på garnet runt fingret.
Varv 1: Använd den mindre virknålen och virka 1 lm, 6 fm och 1 sm i den första lm. Avsluta alla varv på samma
sätt.
Varv 2: *2 fm i samma m, 1 fm*, upprepa *-*, 1 sm.
Varv 3-4: 1 fm i varje m, 1 sm.
Varv 5: *2 fm i samma m, 2 fm*, upprepa *-*, 1 sm.
Varv 6-8: 1 fm i varje m. Lämna över 20 cm garn i slutet för att kunna sy fast näbben.
Vingar Lägg upp 7 m på rundstickorna och sticka 8 cm rätstickning. *Avmaska i början av nästa varv 1 m och
sticka slut på de andra maskorna. *sticka 2 cm och upprepa *-*. Upprepa igen *-* i vartannat varv och avmaska de
sista 3 m på en gång.
Fötter Virka 27 lm som startkedja med den större virknålen och det svarta Unni garnet.
Varv 1: 3 fm i tredje lm, 24 fm, 3 fm i den sista maskan. Fortsätt genom att i kedjans andra sida virka 24 fm, 1 sm i
startkedjans andra lm.
Varv 2: 1 lm, *2 fm i den nästföljande tredje m, 24 fm*, upprepa *-* ytterligare en gång, 1 sm i första lm.
Varv 3: 1 lm, *2 fm i nästföljande femte m, 25 fm*, upprepa *-* ytterligare en gång, 1 sm i första lm. Vik på mitten
och virka ihop kanterna med sm. Gör den andra foten på samma sätt. Lägg fötterna sida vid sida och sy ihop dem
ca 4 cm från bakkanten till mitten.
Avslutning Sy fast kinderna på huvudet. Stoppa näbben och sy fast den mellan kinderna. Sy fast knappar som
ögon, vingarna ca 1 cm från huvudets hals och fötterna på undersidan av kroppen.
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