
DJURKUDDE I JULIE 

Garnåtgång 
3 n fg 11 (vit)
2 n fg 13 (svart)
Storlek: 25 x 25 cm

Stickor: 4,5 mm
Virknål: 3,5 mm
Tillbehör: Fyllning (gärna ull)

FALKGARN

Best. nr 23053-106         Garn: Julie, bomull 8/8, 100 % bomull, 1 n = 50 g, 85 m

00036

BESKRIVNING:

Masktäthet: 18 m och 24 v slätstickning med st 4,5 
= 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. 
Stickar du för fast byt till grövre stickor. Stickar 
du för löst byt till tunnare stickor. Stämmer inte 
masktätheten får plagget fel storlek och angiven 
garnåtgång kan ändras.

Kantmaska: den yttersta m i var sida = kantm, 
Innanför denna kantmaska sker ökningar och 
minskningar.

Öka 1 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 
den rät
Öka 2 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 
den rät, Öka nu ytterligare 1 m genom att stick in 
nålen i halva nästa m och sticka den rät

Minska 1 m i början av v: lyft 1 m rät, 1 rm, 
drag den lyfta m över den stickade
I slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät
Minska flera m:
I början av v: lyft 1 m rät, sticka de m du skall 
minska minus 1 m tillsammans,
drag den lyfta m över de ihopstickade m.
I slutet av v: sticka de m tillsammans rät som du 
skall minska

Osynlig avmaskning
Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m 
på 2 stickor. Håll stickorna paralellt I vänster 
hand och sticka
Med ytterligare 1 sticka I höger hand. Tag 1 
m från främre och 1 m från bakre stickan och 
sticka ihop de 2 m
rät, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den 



FALKGARN

ÖRON
Lägg med virknål 3,5 och svart upp 12 lm
Varv 1: Hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 
11 fm
Varv 2-4: 11 fm
Varv 5: minska 1 fm i varje sida = 9 fm
Varv 6: minska 1 fm i varje sida = 7 fm
Varv 7: minska 1 fm i varje sida = 5 fm
Varv 8: minska 1 fm i varje sida = 3 fm
Tag av garnet, virka 1 v fm runt örat, men ej vid 
uppläggningsvarvet. Tag av garnet.
Virka 2 st

ÖGON
Lägg med virknål 3,5 och svart upp 3 lm, slut dem 
till en ring med 1 sm
Varv 1: 6 fm om ringen
Virka runt och virka 2 fm i varje fm 9 ggr.
Virka 2 st

MONTERING
Spänn ut delarna, ånga försiktigt. Fyll nosen och 
sy fast den. Sy fast ögonen. (Se bilden). Sticka ihop 
upptill enligt osynlig avmaskning. Sy ihop resten 
av kudden, lämna öppet nertill, använd kantm 
till sömsmån, stoppa i ullen och sy ihop den sista 
öppningen. Sy fast öronen. 

Design och beskrivning
Katarina Segerbrand

första m över den andra = 1 m på stickan.
Fortsätt sticka ihop och avmaska alla m på samma 
sätt.

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.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, 
drag garnet genom m och direkt genom m på 
nålen.
Minska 1 m virkat: Stick ner nålen i första 
maskan och dra upp en ögla. Stick sedan ner i 
nästa maska och dra upp ännu en ögla (tre öglor 
på nålen). Lägg garnet om nålen och dra igenom 
alla tre öglorna på en gång. 

KUDDE
Lägg med st 4,5 och vit upp 36 m och sticka 
slätstickning, första varvet stickas avigt = första 
varvet på diagrammet. Öka m enligt diagrammet 
innanför 1 kantm. Varv 28 – 61 stickas rakt upp. 
Nu minskas enligt diagrammet innanför 1 kantm 
i var sida som stickas rät. Se förklaringar enligt 
ovan hur du minskar.
Sätt de återstående m på en tråd. Du stickar 2 st 
delar men på framsidan stickas varv 8 – 40 med 
svart.

NOS
Lägg med virknål 3,5 och svart upp 3 lm, slut 
dem till en ring med 1 sm
Varv 1: 6 fm om ringen
Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm
Varv 3: 2 fm i varannan fm = 18 fm
Varv 4: 2 fm i var 3:e fm = 24 fm
Varv 5: 24 fm
Varv 6: 2 fm i var 4:e fm = 30 fm
Varv 7: 2 fm i var 5:e fm = 36 fm
Varv 8: 36 fm
Byt till vit
Varv 9: 36 fm.
Tav av garnet. 


