TOMTEGUMMA ELLER TOMTEGUBBE
Design Lankava Oy, Taitokeskus Velma/Päivi Heiman-Harju
Storlek höjd 46 cm, kroppens omkrets 36 cm
Garn för kropp och ärmar 100 g babyrosa (5024),
för mössa 50 g magenta (4627) samt för ansikte
och händer 50 g ljusgrått (1042) Unni stickgarn
(100 % ull, 50 g = ca 70 m). För hår 100 g oblekt
(0051) Lettlopi garn (100 % ull, 50 g = ca 100 m)
eller Alafosslopi garn (100 % ull, 50 g = ca 50 m).
För förkläde 50 g cerise (4627) Lotte superwash
garn (100% ull, 50 g = ca 100 m) och lite svart
garn för ögon.
Andra tillbehör en vattenflaska på 1,5 liter.
Stickor strumpstickor nr 6 och stickor nr 3,5.
Slätstickning runt sticka alla maskor räta.
Rätstickning runt sticka enligt följande:
Varv 1: rätt. Varv 2: avigt. Upprepa varv 1-2.
Spetsstickning fram och tillbaka sticka enligt
beskrivnigen.
Masktäthet 10 m och 12 varv = 10 cm slätstickning med stickor nr 6.
Arbetsbeskrivning Sticka först tomtens kropp.
Lägg upp 56 m och fördela dem jämnt på 4 stickor. Sticka 25 cm slätstickning. Byt till grått garn och
sticka 5 varv för ansiktet. Byt till magenta färg och
börja sticka mössan. Sticka 4 varv rätstickning.
Fortsätt med slätstickning till mössans topp och
minska samtidigt enligt följande: sticka 7 cm och
börja med minskningar på följande varv; minska
10 m med jämna mellanrum = 46 m. Sticka 4 cm
och minska igen 10 m = 36 m. Sticka 4 cm och
minska 6 m = 30 m. Sticka 8 cm och minska igen
6 m = 24 m. *Sticka 4 cm och minska 6 m* = 18 m.
Upprepa *-* en gång till = 12 m. Sticka till sist 2 cm och minska 6 m.
Dra tråden genom de sista maskorna och fäst garnet.
Näsan Lägg upp 12 m. Sticka slätstickning fram och tillbaka i 12
varv, avmaska. Lämna en garnända på ca 25 cm. Rita en cirkel på
avigsidan av stycket (bild 1). Trä garnändan på en nål, sy en rad
stjälkstygn från kanten av stycket till omkretsen av cirkeln. Tråckla sedan en rynktråd enligt cirkelmönstret och dra åt garnet så att
stycket blir bollformigt. Vik alla fyra hörnen inåt, de fungerar som
stoppning. Dra åt garnet lite mer och sy fast näsan i ansiktet.
Ärmarna Lägg upp 16 m med babyrosa färg och sticka 28 varv
rätstickning runt (= 14 aviga ränder). Lämna ca 20 cm garn över i
båda ändar för att kunna använda dem till att sy med. Byt till grått
garn och sticka 8 varv slätstickning för händerna. Byt till rosa garn
igen och sticka rätstickning i 28 varv. Maska av alla maskor och dra
den 20 cm långa garnänden genom den sista maskan. Vira
en bit tåligt garn runt mellan händerna, dra åt och gör en tajt knut.
Göm garnändarna inne i ärmarna.

Bild1

Förkläde Lägg upp 19 m med Lotte garn på de tunnare stickorna. Sticka rätstickning fram och tillbaka i 4 varv. Börja
med spetsstickning.
*Varv 1 (räts): 2 rm, *omsl, sticka ihop 2 m rätt*, upprepa *-* ytterligare 8 gånger, 1 rm.
Varv 2-4: Sticka rätstickning. Upprepa varv 1-4 ytterligare 5 gånger eller tills du nått önskad längd. Avmaska och fäst
garnet. Så här gör du snören till förklädet: virka 71 lm som startkedja, vänd, virka 1 fm i andra lm, virka sedan 1 lm i
alla lm. Fortsätt sedan med att virka en fm i varje m i förklädets överdel, virka slutligen åter 71 lm, vänd, virka 1 fm i
andra lm, virka igen 1 fm i alla lm. Fäst garnändarna inne i förklädets överdel.
Tovning Tova tomtens kropp och händer i tvättmaskin med en badhandduk i frotté. Tomten på bilden har tovats tillsammans med två andra tomtar och en badhandduk i 60 grader (kulörtvätt). Eftersom det är stora skillnader mellan
tvättprogram i olika tvättmaskiner börja med att tvätta i kulörtvätt i 40 grader. Om resultatet inte blir tillräckligt tovat,
tvätta tomten en gång till i kulörtvätt i 50 grader. Tovningsresultatet är bra om du inte kan se enstaka öglor tydligt när
du tittar på stickningen. Obs. Det lönar sig att sticka en tillräckligt stor provlapp och ta reda på hur den tovas. Ta en
plastflaska på 1,5 liter och fyll den med lämplig mängd vatten, sand, ris el. dyl så att flaskan står stadigt. Styckena
ska sträckas efter tvätten så att de uppnär den rätta formen. Dra kroppstycket över plastflaskan och låt torka. Borsta
mössan med nagelboste så att den blir fluffig.
Avslutning Brodera tomtens ögon. Sy fast ärmstyckens båda ändar i kroppens sidor. Klä tomten med förklädet; sätt
det under tomtens armar och knyt bakom ryggen. Sticka eller virka en liten dekoration, t.ex. en julgransboll, som du
kan fästa på tomtens händer. Med dekorationen kan du visa vad tomten brukar syssla med. Julgransbollen i bilden
är stickad av oblekt och magenta Alize Superwash garn med stickor nr 2. Klipp garnbitar på 30-40 cm till tomtegummans hår och på 10 cm till tomtegubbens hår samt mustasch. Sy alla garnbitar så att de sömmen hamnar lite under
kanten på mössan, vik varje garnbit dubbelt, på det såttet blir det två hår av varje garnbit. Flät tomtegummans hår
eller låt det falla fritt. Sy fast mustaschen så att garnbitarna ligger vågrätt lite under näsan på tomtegubben.
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