VÄINÖ FÅR
Design Lankava Oy, Mirka Korpela
Storlek Höjd 25 cm
Tillbehör 100 g naturvitt (fnr 1) eller svart
(fnr 2) Pampula garn från Lankava Oy och
100 g naturvitt eller mörkbrunt ullgarn.
Strumpstickor nummer 4 och 10. Fyllning.
Två knappar. Lite svart broderigarn i ull
och en nål.
Mönsterstickning Slätstickning runt:
Sticka alla varv räta. Rätstickning fram
och tillbaka: sticka alla varv räta. Runt i
rätstickning: sticka 1 varv avigt, 1 varv
rätt.
Kropp Lägg upp 4 m av Pampula garnet
med de större stickorna och dela upp dem
på de fyra stickorna. Sticka runt i slätstickning och lägg till 1 m på varje sticka i
slutet tills det är 8 m på stickorna. Påbörja
minskningarna när styckets höjd är 15
cm. Minska genom att sticka ihop 2 m rätt
på varje sticka. Klipp av garnet när det
är 4 m kvar. Trä ullgarnet genom maskorna. Stoppa kroppen med fyllningen. Dra åt och knyt. Trä in trådändarna i
kroppen.
Huvud: Sticka som du stickar hälen på en socka. Lägg upp 40 m av ullgarnet på de mindre stickorna och fördela
dem lika mellan de fyra stickorna. Sticka 3 cm runt i slätstickning. Sticka första och fjärde stickans maskor till samma sticka. Fortsätt såhär med 20 m och sticka 5 cm slätstickning fram och tillbaka. Lyft alltid varvets första m ostickad. Påbörja minskningarna på arbetets rätsida.
Varv 1: 1 m ostickad, 11 rm, 2 m ihop genom överdragshoptagning (lyft 1 m, sticka 1 m rätt, dra den lyfta m över).
Vänd.
Varv 2: 1 m ostickad, 4 am och sticka ihop 2 m avigt. Vänd. Minska på motsvarande vis tills kantmaskorna tar slut.
6 m är nu kvar och du har senast stickat rätsidans varv. Plocka upp 10 m från kanten till samma sticka. Sticka rm
med sticka 2 och 3, plocka upp 10 m från andra kanten och 3 m från följande stickor. På sticka 1 och 4 är det nu
13 m. Sticka 1 varv rätt. Sticka första stickans 2 rm i slutet tillsammans och minska fjärde stickans 2 m i början genom överdragshoptagning. Sticka 1 varv utan minskningar. Fortsätt minskningarna i vartannat varv tills det på varje
sticka är 10 m. Sticka 10 varv och börja minskningarna. Minska i varje varv i slutet av stickorna 2 m rätt tillsammans. För garnet genom den 8:e sista m. Fäst på avigsidan.
Öron Plocka upp 8 m från hjässan där du gjort minskningarna och sticka 4 cm rätstickning fram och tillbaka. Minska sedan slutet av varje varv genom att sticka ihop 2 m rätt. För garnet genom den sista m på stickan.
Ben Lägg upp 32 m på de mindre stickorna med ullgarnet och fördela dem jämt på fyra stickor. Sticka 4 cm slätstickning och 4 cm rätstickning runt. Fortsätt att sticka och minska samtidigt alla varv genom att sticka 2 m rätt tillsammans i slutet. För garnet genom de 4 sista m och fäst garnet. Sticka 4 likadana ben.
Svans Lägg upp 3 m med pampulagarnet på de större stickorna och sticka dem rätt. Vänd inte arbetet, utan flytta
maskorna till den andra stickan och sticka dem rätt. Fortsätt såhär tills svansen längd är 6 cm. Minska alla maskor
genom att sticka dem rätt ihop. För garnet genom den sista m på stickan.
Avslutning Stoppa huvudet och benen. Sy fast dem i kroppen. Sätt fast svansen. Sy fast knappar som ögon. Brodera en glad mun. Fäst garnet.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

