
djur i Tomtebo

Garn & -åtgång: 
(Obs! Räcker till hela tomte-
familjen: 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 (mörk-
röd), 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 
stoppning.
Frågor om garn &  
beskrivning: Garneriet,  
tel 046-25 27 31,  
www.garneriet.se.

MÖSS 
(gör önskat antal)
Lägg upp 2 m med grått garn 
på st 2½. Sticka enligt följande: 
V 1 (avigsidan): Aviga m.  
V 2: 3 rm i varje m = 6 m. V 3: 
Aviga m. V 4: Öka 1 m i nästa 
m, 1 rm, öka 1 m i nästa m. 
Upprepa = 10 m. Sticka 9 v 
slätst. Nästa v: 2 räta tills v ut 
= 5 m. Klipp av garnet och dra 
det genom resterande m. Sy 
ihop kroppen och stoppa den.
Öron
Lägg upp 4 m med rosa garn på 
st 2½. V 1: Räta m. V 2: Aviga 
m. V 3: 2 rm tills 2 gånger = 2 
m. 2 am tills, ta av garnet och 
fäst tråden. Sticka ett öra till. 
Sy fast öronen i ena änden på 
kroppen, ca 1 cm in.
Svans
Ta rosa garn och virknål 2½ 
och gör en luftmaskkedja på  
15 m. Ta av garnet och sy fast 
svansen bak på kroppen.  Sy 
fast lite rosa garn som nos och 
två små svarta ögon.

GRIS
Grisen stickas från trynet till 
rumpan.
Lägg upp 16 m med rosa garn på 
st 2½. V 1 och alla ojämna v: 
Aviga m. V 2: Öka 1 m i första 
m, sticka 6 rm, öka 1 m i 
följande 2 m, sticka 6 rm, öka 1 
m i sista m = 20 m. V 4: Öka 1 
m i första m, 7 rm, öka i nästa m, 
2 rm, öka i nästa m, 7 rm, öka i 
sista m = 24 m. V 6, 8, 10, 12: 
Öka i första och sista m, sticka 1 
rm mer innan nästa ökning och 2 
m mer i mitten tills du har 40 m.
Sticka 15 cm slätst mätt från 
sista ökningen. På nästa v från 
rätsidan: 2 rm tills v ut. 1 avigt 
v. 2 rm tills v ut. Upprepa till 
det återstår 6 m. Maska av.

Tryne
Lägg upp 5 m med rosa garn på 
st 2½. Sticka 2 v slätst. Öka  
1 m i varje sida, sticka 3 v, 
minska 1 m i varje sida sticka  
1 v och maska sen av.
Ben
Lägg upp 15 m med rosa garn 
på st 2½. Sticka slätst i 6 cm, 
maska av. Gör ytterligare 3 ben 
på samma sätt.
Öron
Lägg upp 4 m med rosa garn på 
st 2½. Sticka slätst och öka 1 m 
i varje sida på det räta v till det 
finns 10 m. Maska av och sticka 
ett öra till.
Svans
Lägg upp 5 m med rosa garn på 
st 2½. Sticka slätst i 6 cm, 
maska av.

Montering: Sy ihop undersi-
dan på grisen. Sy fast trynet så 
att du får en liten kant runt om. 
Fyll grisen med vadd och sy 
ihop rumpan. Sy ihop benen 
längs långsidan och sen i den 
ena änden. Fyll benet med vadd 
och sy fast det på kroppen. Gör 
lika med de andra benen. Sy 
fast öronen och brodera dit 
ögon. Sy ihop svansen och fyll 
med lite vadd, sy fast så att den 
bildar en knorr.

KATT
Hela katten stickas i svart garn 
på st 2½.
Kropp
Lägg upp 30 m. Sticka rätst i 
66 v, maska av.
Huvud
Lägg upp 15 m. Sticka rätst i 
66 v, maska av.
Svans
Lägg upp 9 m. Sticka rätst i  
56 v, maska av.

Montering: Sy ihop kroppens 
hörn till ben. Fyll kroppen med 
vadd och sy ihop magen. Vik 
huvudet dubbelt och sy ihop  
i sidorna. Sy av två hörn till 
öron. Brodera på ögon och nos i 
valfri färg. Klipp svart eller vitt 
garn till morrhår (ca 4 cm långa, 
8 stycken) och fäst samtidigt 
som nosen broderas. Tänk på att 
fästa morrhåren noga. Fyll huvu-
det med vadd, tråckla en tråd i 
nederkanten och dra ihop så att 
huvudet blir runt. Sy fast 
huvudet på kroppen. Rulla ihop 
svansen och sy långsidan. Fäst 
svansen på katten. Katten kan 
dekoreras med ett sidenband 
eller annat band som knyts till en 
rosett runt halsen.

Oj, vilka gulliga 
djur! I tidigare nummer 

av Hemmets Veckotidning 
har du fått beskrivningar på en 

alldeles underbar tomtefamilj. Nu 
har du chansen att komplettera 
gänget i Tomtebo med gris, katt 

och näpna små möss.
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Gulliga

I HV nr 46 och  
nr 47 hittar du 

beskrivningar till 
tomtefamiljen.
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