
GOSEDJUR
STORLEK   

Katt: ca 52 x 40 cm (inkl öron)
Giraff: ca 68 x 40 cm

Garn:  Samira 100 g från Falkgarn
70 % akryl, 30 % polyamid

GARNÅTGÅNG:  
Katt:   1 n fg 213, 1 n fg 215, 1 n fg 210
Giraff:  2 n fg 204, 1 n fg 211, 1 n fg 214

STICKOR:   4,5 - 5 mm
VIRKNÅL:   4,5 mm
TILLBEHÖR:  material att stoppa med

 

 

Best. nr 23401-103



hCHL



 

Lägg med st 4,5 - 5 och grått upp 9 m och sticka enligt diagram 1:a v = avigt 

och avigsidan. När det första benet är klart, lägg arbetet åt sidan och sticka 

ytterligare 1 ben. Nu stickar man dem tillsammans och fortsätter enligt dia-

gram. Sticka 2 st likadana delar.

ÖRON:  
Ytteröra: Lägg med st 4,5 och grått upp 36 m och sticka slätstickning (1:a v = 

avigt). Minska 1 m på var sida om de 2 mittmaskorna. Upprepa intagningen 

varje varv till 4 m återstår. Maska av. Vik örat och sy ihop det. Inneröra: Lägg 

med virknål 4,5 och rosa upp 6 lm, hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 

5 fm. Nu minskas 1 m i början av varje v genom att virka ihop 2 maskor till 1 

m återstår. Tag av garnet och sy fast innerörat på ytterörat. Sticka/virka 2 st.

GOSEDJUR          Best. nr 23401-103
GARN: Samira 100 g från Falkgarn
                     

 

MASKTÄTHET:  18 m och 20 v slätstickning med st 4,5 -5 = 10 x 10 cm. 18 m och 20 v  
   slätstickning med st 4,5 -5 mm = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera 
   stickfastheten 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 stickas rät alla v = kantm

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.

Sticka enligt diagram

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

STICKBESKRIVNING:  

KATT:  

SVANS: 

Lägg med virknål 4,5 och grått upp 36 lm, hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 35 fm. Byt till natur och 

virka 1 v fm. Tag av garnet

MAGE:

Lägg med virknål 4,5 och hudfärg upp 12 lm, virka runt, hoppa över 1 lm närmast nålen och virka:

Varv 1: 10 fm, 3 fm i nästa m, 10 fm i motsatt sida, 3 fm i toppen. (= 26 fm)

Varv 2: 10 fm, 2 fm i varje följande 3 fm, 10 fm, 2 fm i varje följande 3 fm.  (= 32 fm)

Varv 3: 10 fm, 2 fm i varje följande 6 fm, 10 fm, 2 fm i varje följande 6 fm. (= 44 fm)



Design och beskrivning Katarina Segerbrand

 Varv 4-5: 44 fm

Varv 6: 14 fm, 2 fm i varje följande 2 fm, 4 fm, 2 fm i varje följande fm, 14 fm, 2 fm i varje följande 2 fm, 4 fm, 2 

fm i varje följande fm. (= 52 fm)

Varv 7: 15 fm, 2 fm i följande fm, 9 fm, 2 fm i följande fm, 14 fm, 2 fm i varje följande 2 fm, 9 fm, 2 fm i varje 

följande fm. (= 56 fm)

Varv 8-9: 56 fm. Tag av garnet.

MONTERING:

Sy på magen och fyll den något. Sy ögon, nos och morrhår med svart restgarn. (se bild) Sy ihop delarna 

och använd kantm till sömsmån, lämna öppet upptill för att kunna fylla katten. Sy därefter ihop upptill. Sy på 

öronen. Sy fast svansen.

Lägg med st 4,5 - 5 och svart upp 8 m och sticka frambenet enligt dia-

gram 1:a v = avigt och avigsidan. När det första benet är klart, lägg arbe-

tet åt sidan och sticka nu bakbenet. Nu stickar man dem tillsammans och 

fortsätter enligt diagram. Sticka 1 st del till men åt MOTSATT håll.

MONTERING: 

Sy ihop delarna använd 1 kantm till sömsmån, lämna öppet vid halsen för 

att kunna fylla giraffen. Sy därefter ihop halsen. Sy ögon med svart.

ÖRON: 

Lägg med virknål 4,5 och rost upp 7 lm, hoppa över 1 lm närmast nålen 

och virka 5 fm, 3 fm i nästa m, 5 fm i motsatt sida, vänd, 5 fm, 2 fm i föl-

jande 3 fm, 5 fm. Tag av garnet. Virka 2 st. Sy fast dem.

NOS: 

Lägg med virknål 4,5 och rost upp 4 lm, slut dem med 1 sm till en ring. 

Varv 1: Virka 8 fm om ringen

Varv 2: 2 fm i varje fm = 16 fm

Varv 3: virka 2 fm i varannan fm = 24 fm

Varv 4 – 7: 24 fm. Tag av garnet.

Fyll nosen och sy fast den.

SVANS: 

Lägg med virknål 4,5 och rost upp 30 lm. Virka 3 st.  Knyt i dem.

MAN: 

Klipp bitar av rost ca 18 cm långa. Vik dem på mitten och knyt i dem vid halsen (se bild)

GIRAFF:



 

Katt 
ca 52 x 40 cm (inkl öron)





 

Giraff 
ca 68 x 40 cm




