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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

KROPP
Lägg upp 40 m på st nr 5 (rundsticka) med  
ljusgrått garn. Sticka slätstickning. Vid 7–8 cm,  
byt till svart garn. Sticka ca 7–8 cm och byt till-
baka till det grå garnet. Öka samtidigt i varje sida 
tills du har 46 m (vartannat varv). Maska av när 
arbetet är 22–23 cm.

HUVUD
Lägg upp 34 m med ljusgrått garn, sticka slät-
stickning i 5 cm. Lägg upp ytterligare 10 m i varje 
sida (nos) och sticka i 7 cm. Maska sedan av 7 m 
i varje sida. Därefter maskas 2 m av i varje sida 
vartannat varv 3 ggr. När det är 28 m kvar, maska 
av.

BEN 
Lägg upp 18 m med ljusgrått garn. Sticka slät-
stickning i 9 cm, byt därefter till svar garnt. Efter  
3 varv ökas i varje sida 1 m och 1 m på mitten  
5 ggr. Sticka tills hela benen är 15 cm inkl foten. 
Gör ytterligare 3 ben. 

ÖRON  
Lägg upp 16 m på svart garn och sticka slät-
stickning ca 10 cm. Maska av. Gör två öron.

SVANS 
7 eller 8 maskor slätstickning i den längd du öns-
kar på svansen. Svart eller grå eller kanske randig?

MONTERING
Sy ihop alla delar och stoppa t ex med kardad 
ull eller polyestervadd. Lämna öppet för hals och 
kroppen så du kan göre en fin övergång. Sy fast 
halsen med kroppen, Sy fast benen dör de ska 
vara, 2 ben fram och 2 bak. Sy ihop svans och fyll 
den också. Stoppa hårt annars blir det hunden lätt 
sladdrig. Brodera med det svarta garnet nos, mun 
och ögon. Använd något lämpligt tyg i den färg 
du önskar. Sy fast öronen. Vik ihop dem och sy 
utan fyllning

Lycka till!

Stickad hund

Garn: Raggsocksgarn
Garnåtgång: 1 hg svart och 1 hg grått
Stickor: 4 eller 4,5 mm
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design


