LURVIG KATT
Design Lankava Oy, Marja-Leena Orpana
Höjd ca 45 cm
Garn 200 g naturvitt (62) Alize Furlana stickgarn och
100 g naturvitt Himalaya Efsun stickgarn från Lankava.
Andra tillbehör Stoppvadd, ögon, fiskelina till morrhåren, satinband till rosett och ljusrosa ullgarn eller bomullsgarn till mun, nos och tassar.
Stickor Strumpstickor nr 4 och 6.
Slätstickning runt Sticka hela tiden rätt.
Börja med att sticka baktassarna. Lägg upp 16 m på
de tunnare stickorna med det finare garnet och fördela
m jämt på de 4 stickorna. Stick slätstickning i 10 varv.
Byt till de tjockare stickorna och Furlanagarnet.
Varv 11: Minska 2 m rätt tillsammans i slutet av varje
sticka = 12 m. Sticka 13 cm. Gör den andra tassen på
samma sätt.
Kropp Sticka båda tassarna på de tjockare stickorna
såhär: Sticka 6 m på den första stickan, lägg upp 1 ny
m för grenen, sticka den andra tassens 6 m på den
andra stickan, sticka de sista 6 m på den tredje stickan
till samma tass, lägg upp en ny m igen och sticka den
första tassens sista 6 m på den fjärde stickan = 26 m.
Sticka 19 cm och maska av löst.
Framtassarna Lägg upp 16 m med det finare garnet på de tunnare stickorna och fördela dem jämt på de 4 stickorna. Sticka slätstickning i 10 varv. Byt till de grövre stickorna och Furlanagarnet.
Varv 11: Minska 2 m rätt tillsammans i slutet av varje sticka = 12 m. Sticka 12 cm, avmaska och lämna ca 20 cm
garn över i slutet för att sedan kunna använda det till att sy med.
Huvudets framsida Börja i mitten av ansiktet. Lägg upp 12 m med det tunnare garnet på de tunna stickorna och
fördela m på de 4 stickorna.
Varv 1: 12 rm
Varv 2-3: *2 rm, lägg till 1 m i föregående varvs m*, upprepa *-* till varvets slut =16 m.
Varv 4: *3 rm, lägg till 1 m*, upprepa *-* till varvets slut = 36 m.
Varv 5: Lägg till 1 m i mitten av varje sticka = 45 m. Byt till de tjockare stickorna och Furlanagarnet.
Varv 6: Sticka 2 m rätt ihop i mitten av varje sticka = 41 m. Sticka tre varv och avmaska.
Huvudets baksida Lägg upp 8 m med Furlanagarnet på de grövre stickorna och fördela dem jämt på de 4 stickorna.
Varv 1: 8 rm
Varv 2-5: *1 rm, lägg till 1 m till föregående varvs maskor*, upprepa *-* till varvets slut = 12-16-24-36 m.
Varv 6: *3 rm, lägg till 1 m*, upprepa *-* till varvets slut = 45 m.
Varv 7: Sticka 2 m rätt ihop i mitten av varje sticka = 41 m.
Sticka tills stycket är i samma storlek som framdelen och maska av. Lämna ca 30 cm garn över i slutet för att sy
ihop styckena.
Öron Utse en bra punkt för öronen på huvudet och plocka upp 4 m i bakre maskbågen på de grövre stickorna.
Sticka ett varv rätt. Fortsätt med rätstickning fram och tillbaka och minska samtidigt 2 rm ihop i början av varje varv.
För garnet genom den sista m och fäst det inuti maskorna. Sticka andra örat på samma sätt.
Svansen Lägg upp 3 m på de grövre stickorna och fördela dem på 3 stickor. Sticka slätstickning runt i 2 varv. Lägg
till 1 m i nästa varv = 4 m. Sticka 3 varv och lägg till 2 m med jämna mellanrum = 6 m. Sticka till svansens längd är
20 cm och fäst garnet. Lämna ca 20 cm garn över i slutet för att sy fast svansen.
Sätt fast ögonen. Sy ihop huvudets fram- och baksida men lämna en öppning för att kunna stoppa huvudet med
vadd. Sy ihop kroppens sidor men lämna en lika bred öppning som huvudet i mitten. Stoppa huvudet, baktassarna
och kroppen med vadd. Sy huvudet på plats. Stoppa framtassarna och sy fast dem och svansen i kroppen. Brodera
en mun, nos och tassar. Sätt slutligen fast morrhåren.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

