
 

 

FALKGARN

KANINER (dubbelt garn)
STORLEK  höjd exkl öron ca 45 cm
           bredd ca 35 cm

Garn:  Emma, 1 n = 100 g, 340 m
100 % bomull

GARNÅTGÅNG:      100 g, fg 834 mint, alt 724 ljuslila
                                 + svart restgarn
Höjd exkl öron:      Ca 45 cm
Bredd:       Ca 35 cm
Stickor:       4,5 mm
Virknål:                    3,5 mm
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FALKGARN

KANINER I EMMA      Best. nr 23190-2013
GARN: Emma, 100 % bomull, 1 n = 100 g, 340 m

MONTERING:

Spänn ut arbetet enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.  Vik huvudet och sy ihop sidorna använd 

kantm till sömsmån, fyll huvudet ex med lite restgarn och sy till nertill. Sy på öronen. Brodera ansiktet se bild. 

Knyt i snodden i var sida se bild. 

FALK GARN

Design och beskrivning

Katarina Segerbrand

BESKRIVNING:  

Masktäthet: 19 m och 26 v slätstickning med dubbelt garn på st 4,5 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera stickfast-

heten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte

stickfastheten får arbetet fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v (vid huvudet).

Intagning i början av v: 2 m tillsammans rät

Intagning i slutet av v: 2 m tillsammans i de bakre maskbågarna

Ökning: lyft tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 rm

VIRKFÖRKLARINGAR: 

Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till önskat 

antal lm.

Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom 

båda m på nålen.

Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

KANIN: 

Lägg med st 4,5 och dubbelt garn upp 6 m och sticka 1 v rät. På nästa v ökas: 3 rm, öka 2 m, 3 rm. Upprepa 

denna ökning med 1 varvs mellanrum till det finns 66 m. De 3 yttersta m i var sida stickas alltid i rätstickning.

På nästa v från rätsidan minskas 1 m i var sida innanför de 3 yttersta m. Upprepa intagningen med 1 varvs

mellanrum till det finns 20 m på stickan. Nu sticka rakt i 16 cm. Maska av.
 

ÖRON: 

Lägg med virknål 3,5 och 2 tr upp 21 lm. Hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 19 fm, 3 fm i nästa lm,

19 fm på motsatt sida. Vänd, 19 fm, 2 fm i följande 3 fm, 19 fm. Tag av garnet.

Virka 2 st.

SNODD: 

Lägg med virknål 3,5 och enkelt garn upp 30 lm, tag av garnet och fäst trådarna.


