
KLASSISK &  
SNYGG MATTA
Storlek: Ø ca 120 cm.
Garn & -åtgång: 20 nystan fg 
1012 (natur) av Mandarin 
Grande, 100 % bomull (50 g, 
ca 56 meter) från Sandnesgarn.
Frågor garn & beskrivning: 
SandGarn AB, 031-797 12 12, 
www.sandnesgarn.no
Virknål: Nr 5.
Virkfasthet: 12–13 st med nål 
nr 5 = 10 cm.
Magisk cirkel: Snurra garnet 
runt pekfingret och långfingret 
1 gång så att det blir en ögla. 
Hämta tråden genom öglan och 
gör 1 lm.

V 1: Virka 1 fm, 1 hst, 4 st, med 
virknål nr 5 om en magisk cir-
kel. V 2: Virka 2 st i varje m v 
runt = 12 st. V 3: Virka 2 st i 
varje st v runt = 24 st. V 4: Virka 
*1 st, 2 st i nästa st (= ökning),* 
upprepa från *–* v runt = 36 
st.Virka på detta sätt med 1 st 
mer mellan var ökning till dia-
metern mäter ca 120 cm. Sluta 
sista v med 1 hst, 1 fm, 1 sm.

Montering: Virka 1 v med fm 
baklänges från vänster till hö-
ger.

BESKRIVNING: LIV STANGELAND

GULLIGASTE  
GUBBEN!
Storlek: Höjd, ca 7 cm.
Garn & -åtgång: 1 nystan var-
dera av fg 1012 (natur), 4228 
(mörk röd) och 4627 (cerise).  

1 nystan varde-
ra, eller rester av fg 
4207 (korall) och 2652 (mörk 
beigemelerat) av Tove, 100 % 
norsk ull (50 g, ca 160 meter) 
från Sandnesgarn.
Frågor garn & beskrivning: 
SandGarn AB, 031-797 12 12, 
www.sandnesgarn.no
Virknål & stickor: Virknål nr 
3, stickor 3 mm.
Tillbehör: Fyllnadsvadd.
Virk- & stickfasthet: 22 fm 
med virknål nr 3 = 10 cm, 26 
m slätst på st 3 = 10 cm
2 fm-tills: Se beskrivningen för 
äpplet.

Huvud
Lägg upp 6 lm med natur, med 
virknål nr 3, och ta ihop med 1 
sm. V 1: Virka 12 fm i ringen. 
V 2: Virka *1 fm, 2 fm i nästa 
fm*, upprepa från *–* v runt = 
18 fm. V 3–8: Virka 1 fm i var-
je fm. V 9: Virka *1 fm, 2 fm 
tills*, upprepa från *–* v runt 
= 12 fm. Fyll huvudet med 
vadd. V 10: Virka 2 fm tills v 
runt = 6 fm. Klipp av tråden. 
Strama till.

Kropp
Lägg upp 6 lm med natur, med 
virknål nr 3, ta ihop med 1 sm. 
V 1: Virka 12 fm i ringen. V 2: 
Virka *1 fm, 2 fm i nästa fm*, 
upprepa från *–* v runt = 18 
fm, V 3: Virka 1 fm i varje fm. 
V 4: Virka *2 fm i nästa fm, 2 
fm*, upprepa från *–* v runt = 
24 fm. V 5–9: Virka 1 fm i var-
je fm. V 10: Virka *2 fm, 2 fm 
tills*, upprepa från *–* v runt 
= 18 fm. V 11: Virka 1 fm i 

varje fm. Fyll kroppen med 
vadd. V 12: Virka *1 fm, 2 fm 
tills, upprepa från *–* v runt = 
12 fm. Klipp av tråden.

Halsduk
Lägg upp med cerise på st 3, 4 
m. Sticka rätst fram och tillba-
ka i 15 cm. Maska av.

Mössa
Lägg upp med mörk röd på st 
3, 22 m. Sticka resår 1 rm, 1 am 
fram och tillbaka i 2 v. Sticka 
slätst till arb mäter 3 cm. På 
nästa v stickas m tillsammans 2 
och 2 v ut = 11 m. Klipp av trå-
den, dra den genom m och stra-
ma till. Sy ihop mössan. Sy en 
cerise tofs och fäst i toppen.

Montering: Sy ihop huvud och 
kropp. Näsa: Lägg upp 4 lm 
med korall. Virka 1 sm i 2:a, 
3:e och 4:e lm från nålen. Sy 
fast näsan. Fäst mössan på hu-
vudet. Sy ögon med franska 
knutar och mörk beigemelerat.

Forts på nästa sida 

En lika snabb-
virkad som dekorativ 

och klassisk julgransmatta, 
söta små juläpplen, en glad 
liten snögubbe och guldkan-

tad gullig trumma. Sticka  
och virka julens allra finaste 

pynt och få nya favoriter  
att plocka fram jul  

efter jul!

PÅ GRÖN 
KVIST …

Sticka 
    & virka!

 Vackraste julpyntet gör du själv! ✴ Vackraste julpyntet gör du själv! ✴ Vackraste julpyntet gör du själv! ✴ Vackraste julpyntet gör du själv! ✴

Trumma på! Se beskriv-
ning på nästa sida.

Klassisk & snygg matta

Gulligaste gubben

Knubbiga små 
juläpplen, se 

beskrivning på 
nästa sida.

På hemmets.se/butik 
kan du köpa material-
satser till de här fina  
filttomtarna.
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TRUMMA PÅ!
Storlek: Ø ca 5 cm.
Garn & -åtgång: 1 nystan fg 
1012 (natur), 1 nystan fg 4120 
(röd) av Tove, 100 % norsk ull 
(50 g, ca 160 meter) samt 1 
nystan (eller rester) fg 2242 
(guld) av London, 60 % 
viskos/40 % polyester (20 g, ca 
150 meter) från Sandnesgarn.
Frågor garn & beskrivning: 
SandGarn AB, 031-797 12 12, 
www.sandnesgarn.no
Tillbehör: Papp, samt vadd till 
fyllning.
Virknål: Nr 3.
Virkfasthet: 22 fm med 
virknål nr 3 = 10 cm.
Magisk cirkel: Se beskriv-
ningen för mattan.
2 fm-tills: Se beskrivningen för 
äpplet.

V 1: Virka 6 fm om en magisk 
cirkel med natur, ta ihop med 1 
sm. V 2: Virka 2 fm i varje fm 
v runt = 12 fm. V 3: Virka *2 
fm i första fm, 1 fm i nästa 
fm*, upprepa från *–* v runt = 
18 fm. V 4: Virka *2 fm i för-
sta fm, 2 fm*, upprepa från 
*–* v runt = 24 fm. V 5: Virka 
*2 fm i första fm, 3 fm*, upp-
repa från *–* v runt = 30 fm.  
V 6: Virka *2 fm i första fm, 4 
fm*, upprepa från *–* v runt = 

36 fm. V 7: Virka 1 fm i varje 
fm, men virka bara i bakre 
maskbågen = 36 fm. V 8–9: 
Virka 1 fm i varje fm = 36 fm. 
V 10: Virka *4 fm, 2 fm-tills*, 
upprepa från *–* v runt = 30 
fm.  V 11–13: Virka 1 fm i var-
je fm = 30 fm. V 14: Virka 1 
fm i varje fm, men virka bara i 
bakre maskbågen = 30 fm. V 
15: Virka *3 fm, 2 fm-tills*, 
upprepa från *–* v runt = 24 
fm. Brodera 5 trekanter med 
plattsöm med rött runt sidan på 
trumman, se bild. Klipp ut 2 
cirklar i kartong med Ø ca 4½ 
cm. Lägg en cirkel i botten på 
trumman, fyll med vadd och 
lägg den andra cirkeln på top-
pen. V 16: Virka *2 fm, 2 fm-
tills*, upprepa från *–* v runt 
= 18 fm. V 17: Virka *1 fm, 2 
fm-tills*, upprepa från *–* v 
runt = 12 fm. V 18: Virka 2 fm-
tills v runt = 6 fm. Klipp av 
tråden, tråckla den runt v och 
dra ihop.

Guldkant
Virka guldkanter, i toppen och 
botten av trumman enl följan-
de: Virka 1 fm i varje fm med 
guld i främre maskbågen, där 
du virkat i bakre maskbågen 
tidigare. 

BESKRIVNING: ANETTE HELLSTRØM 
OLSEN

KNUBBIGA  
SMÅ JULÄPPLEN
Storlek: Ø ca 6 cm.
Garn & -åtgång: (Ca 5 äpp-
len) 1 nystan fg 4120 (röd), 1 
nystan fg 2652 (mellanbrun 
melerat) och 1 nystan fg 9636 
(gulgrön) av Tove, 100 % norsk 
ull (50 g, ca 160 meter) från 
Sandnesgarn.
Frågor garn & beskrivning: 
SandGarn AB, 031-797 12 12, 
www.sandnesgarn.no
Tillbehör: Vadd att fylla med.
Virknål: Nr 3.
Virkfasthet: 22 fm med nål nr 
3 = 10 cm.
Magisk cirkel: Se beskriv-
ningen för mattan.
2 fm-tills: Virka 2 fm, men gör 
inte sista genomdraget utan 
behåll m på nålen (= 3 m), om-
slag och dra garnet genom de 3 
m. 

Äpple
V 1: Virka 6 fm om en magisk 
cirkel med röd, ta ihop med 1 
sm. V 2: Virka 2 fm i varje fm 
v runt = 12 fm. V 3: Virka *2 
fm i första fm, 1 fm i nästa 
fm*, upprepa från *–* v runt = 
18 fm. V 4: Virka *2 fm i första 
fm, 2 fm*, upprepa från *–* v 
runt = 24 fm. V 5: Virka *2 fm 
i första fm, 3 fm*, upprepa från 
*–* v runt = 30 fm. V 6: Virka 
*2 fm i första fm, 4 fm*, upp-
repa från *–* v runt = 36 fm.  

V 7: Virka *2 fm i första fm, 5 
fm*, upprepa från *–* v runt = 
42 fm. V 8–17: Virka 1 fm i 
varje fm = 42 fm. V 18: Virka 
*5 fm, 2 fm-tills*, upprepa 
från *–* v runt = 36 fm. V 19: 
Virka *4 fm, 2 fm-tills*, upp-
repa från *–* v runt = 30 fm.  
V 20: Virka *3 fm, 2 fm-tills*, 
upprepa från *–* v runt = 24 
fm. V 21: Virka *2 fm, 2 fm-
tills*, upprepa från *–* v runt 
= 18 fm. V 22: Virka *1 fm, 2 
fm-tills*, upprepa från *–* v 
runt = 12 fm. Fyll äpplet med 
vadd. V 23: Virka 2 fm-tills v 
runt = 6 fm. Klipp av tråden, 
tråckla den runt i v och dra 
ihop.

Stjälk
Virka upp 1 lm med mellan-
brun melerat mitt under äpplet. 
Virka 2 lm. Klipp av tråden 
och dra den genom m. Trä trå-
den genom äpplet upp till top-
pen, så att det blir en liten 
knopp under äpplet. Fäst trå-
den så att äpplet blir lite platta-
re. Virka 7 lm. Klipp av tråden, 
dra den genom m och fäst på 
toppen.

Blad
Virka blad med gulgrön enl 
diagram, börja med 6 lm. Fäst 
bladet i toppen av äpplet intill 
stjälken.

BESKRIVNING: ANETTE HELLSTRØM 
OLSEN

 Vackraste julpyntet gör du själv! ✴ Vackraste julpyntet gör du själ

40 Hemmets Veckotidning 49 2017


