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Tomtebolycka!

Dags att sätta igång  
med julens roligaste pyssel!  

Stickar du vår söta tomtefamilj har  
du ett härligt julpynt att ta fram år  

efter år. Dockorna är ljuvligt dekorativa 
och tål dessutom att lekas med.  

Mor, far, Tomtelisa och Tomtenisse har 
fina, avtagbara kläder med vackra  

detaljer. De näpna husdjuren  
gör familjen komplett!  

 
FOTO: ANNA JEPPSSON 

DESIGN: ULLA ROSBERG OCH ANNA JEPPSSON
Beskrivningar på nästa sida!
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Mått: Ca 25–28 cm höga.
Garn & -åtgång: (Obs! 
Räcker till hela tomtefamiljen: 
4 tomtar, gris, katt och möss.) 
Duo från Design Club DK, 
100 % merino lammull. 100 g 
= ca 540 m. Det går åt 100 g fg 
450116 (mörkröd), 100 g fg 
2788 (grå), 50 g fg 2762 
(hudfärg), 50 g fg 2775 (natur), 
50 g fg 450114 (rosa), 50 g fg 
440416 (svart).
Stickor: Nr 2½ och strump-
stickor 2½.
Övrigt: Syntetvadd till stopp-
ning, hår och skägg. Ev rester 
av spets till tomtemors kläder. 
Frågor om garn  
& beskrivning: Garneriet, tel  
046-25 27 31, www.garneriet.se.

Kropp, ben & huvud
Ben, kropp och huvud stickas 
 i ett stycke. Siffrorna inom 
parentes gäller tomtemor.

Lägg upp 24 m med svart garn 
och strumpst 2½. Sätt 6 m på 
varje sticka och sticka runt i 
slätst. Efter 4 cm ökas det en m 
i början och slutet på nästa v. 
Detta är insidan av benet. Byt 
till rött garn till tomtemor och 
hudfärgat garn till tomtefar. 
Fortsätt sticka runt till arb 
mäter 6,5 cm. Gör en ökn i 
början och slutet på nästa v. 
Sticka runt till arb mäter (8) 
9,5 cm, nu sätts alla m på 
säkerhetsnålar eller trådar. 
Sticka ett ben till på samma 
sätt. Sätt ihop arb med 4 
strumpst så här: Lägg upp 3 m, 
sticka de 28 m från säkerhets-
nålarna, lägg upp 3 m och 
sticka m från det andra benet. 
Fördela de 62 m jämnt och 
sticka runt i slätst. När tomte-
mor är 4,5 cm från de nya m, 
byt till hudfärgat garn. Sticka 
ytterligare (4,5) 6,5 cm med 
hudfärgat garn. Minska 8 m 
jämnt fördelat över nästa v för 
halsen och sticka (6) 7 cm rakt 

upp över resterande 54 m = 
huvudet. Nu ska du minska så 
här: *2 rm, 2 rm tills* upprepa 
v ut och avsluta med 2 rm. 
Sticka 3 v. Minskning: *1 rm,  
2 rm tills* upprepa v ut och 
avsluta med 2 rm. Sticka 2 v. 
Minskning: 2 rm tills hela v. 
Sticka 1 v, ta av garnet och dra 
tråden igenom m. Dra inte åt!

Armar
Lägg upp 24 m med hudfärgat 
garn på strumpst 2½ och sticka 
runt i slätst. När arb mäter 7 cm 
sätts de första 3 m på en 
säkerhetsnål till tummen. Lägg 
upp en ny m över tummen. 
Fortsätt runt i slätst i 7 v. 
Minska 4 m jämnt fördelat över 
varje v till 8 m återstår. Ta av 
garnet, dra tråden genom m, dra 
åt och fäst. Sticka en arm till.
Tumme 
Sticka m på säkerhetsnålen och 
sticka upp 2 m vid den upp-
lagda m = 5 m. Sticka 2 v runt 
på strumpstickor. Ta av tråden 

och dra genom alla m och dra 
åt och fäst.

Näsa
Lägg upp 6 m med hudfärgat 
garn och stickor 2½. Sticka 
slätst i 6 v, maska av.

Montering av kroppen: Sy 
sömmen nertill på fötterna så att 
foten blir avrundad. Sy ihop de 3 
upplagda m nertill på kroppen. 
Stoppa kroppen med vadd (ta ev 
en penna eller trästicka till 
hjälp). Dra åt tråden upptill på 
huvudet och fäst. Vira hudfärgat 
garn runt om halsen. Stoppa 
armarna med syntetvadd och sy 
fast armarna på kroppen, 2 cm 
nedanför halsen. Tänk på att 
tummarna hamnar rätt. Trä garn 
längs kanten på näsan. Stoppa in 
en liten bit syntetvadd och dra åt 
tråden. Sy fast näsan med små 
stygn runt om. Ögon och mun 
sys direkt på huvudet som du 
vill. Hår och ev skägg görs av 
valfritt material och sys fast. 

Beskrivning på tomtebarnen 
kommer i nästa nummer  
och i numret därpå kommer 
beskrivningen på tomte- 
familjens alla djur!

Tomtemor  
& tomtefar
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Tomtemors klänning
Lägg upp 60 m med st 2½ och 
grått garn. Sticka 5 räta v och 
fortsätt sedan med slätst till 
klänningen mäter 14,5 cm.  
På nästa v, från rätsidan, stickas 
2 m tills på hela v = 30 m kvar. 
Sticka 3 v resårst, 1 rm och 1 
am. Fortsätt med slätstickning 
till arbetet mäter 6 cm, räknat 
från resåren. Maska av och 
sticka en del till likadant.
Ärmar: Lägg upp 36 m med st 
2½ och grått garn. Sticka 5 räta 
v och fortsätt sedan med slätst 
till arbetet mäter 5,5 cm. Maska 
av och sticka en ärm till.
Montering: Sy axelsömmarna 
2 cm in på varje sida. Sy 
sidsömmen till just ovanför 
resåren. Sy ärmsömmarna och 
sy i ärmarna. Vill du ha spets så 
får du mäta hur lång bit som 
behövs. Sy ihop till en ring och 
sy fast i hals- och nederkant.

Tomtefars byxor
Lägg upp 20 m på st 2½ med 

grått garn till bröstlappen. 
Sticka alla v räta till arbetet 
mäter 5 cm. Lägg upp 22 m på 
varje sida om bröstlappen och 
sticka 5 räta v över alla m. 
Fördela m på 4 strumpst 2½ och 
sticka runt i slätst. Efter 6 cm 
delas arbetet för ben. Varvet 
börjar mitt bak: Sticka 32 m, 
sätt övriga 32 m på säkerhets-
nålar. Lägg upp 4 m på benets 
insida, dela på 3 strumpst.  
och sticka runt till benet mäter 
8 cm. Dela arbetet på benets 
insida och sticka räta m fram 
och tillbaka i 5 v. Maska av. 
Sätt m från säkerhetsnålarna på 
3 strumpst, lägg upp 4 m på 
benets insida. Sticka likadant 
som på det första benet.
Hängsle: Lägg upp 5 m på st 
2½ med grått garn. Sticka räta 
m till arbetet mäter 12 cm, 
maska av och sticka ett hängsle 
till.
Montering: Sy sömmen på 
kanten längst ner på benen och 
sömmen vid kanten mitt bak. 

Sy sömmen vid de upplagda m 
på benets insida. Sy fast 
hängslena längs kanten bak, 
korsa dem och sy fast andra 
änden i bröstlappen. Vill du kan 
du sy fast knappar där hängs-
lena sys fast på framsidan.

Tomtefars tröja
Lägg upp 68 m jämnt fördelat 
på 4 strumpst 2½ och rött garn. 
Sticka resår, 1 rm och 1 am, 
runt i 4 v. Sticka slätst med vita 
prickar var 4:e m. Sticka 3 v 
rött, på nästa v förskjuts de vita 
prickarna 2 m. Fortsätt med 
slätst och mönster till arbetet 
mäter 5,5 cm. Nu delas arbetet 
i fram- och bakstycke och var 
sida stickas för sig, 34 m till 
varje del. Fortsätt sticka fram 
och tillbaka med mönster till 
ärmhålet mäter 5,5 cm. Maska 
av alla m och sticka andra 
stycket likadant.
Ärmar: Lägg upp 34 m på 
strumpst 2½ och sticka resår 
och slätst med mönster som på 

tröjan. Maska av när ärmen 
mäter 7 cm. Sticka en till 
likadant.
Montering: Sy axelsömmarna 
2 cm in på varje sida. Sy i 
ärmarna.
Krage: Sticka upp 46 m längs 
halsringningen med strumpst 
2½. Sticka runt i resår, 1 rm 
och 1 am, i 3 cm. Maska av löst 
i resår.

Tomteluva
Lägg upp 60 m med grått garn 
på strumpst 2½. Sticka runt 5 v 
i rätst. Byt till rött garn och 
sticka slätst i 20 v eller önskad 
längd. Nu ska det minskas: *3 
rm, 2 rm tills* upprepa v ut. 
Sticka 6 v slätst. *2 rm, 2 rm 
tills* upprepa v ut. Sticka 4 v 
slätst. *1 rm, 2 rm tills* 
upprepa v ut. Sticka 2 v slätst 2 
rm tills v ut. Sticka 1 v, ta av 
garnet och dra det genom alla 
m. Gör en tofs eller garnboll 
och sy fast i toppen.
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