by Permin

Design:
Skaparkällar’n i Kristinehamn
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1 n.

N35+N02+n11+n09

4

1 n.

N41

Påskgumma
Klänning
Garn: Natura Just Cotton, Medium N 41
Stickor: 4 mm

Garn: Natura Just Cotton, N35
Virknål: 2,5 mm
Kropp:
6 fm i en magisk ring
V1: 2 fm i varje m
V2: (1 fm, 2 fm i samma m)*6
V3: (2 fm, 2 fm i samma m)*6
V4-9: 1 fm i varje m
V10: (2 fm, 2 fm ihop)*6
V11: (1 fm, 2 fm ihop)*6
V12: (1 fm, 2 fm i samma m)*6
V13-16: 1 fm i varje m
V17: (1 fm, 2 fm ihop)*6
V18: 1 fm i varje m
V19: (2 fm ihop)*6
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Lägg upp 20 m på stickor 4 mm. Sticka rätstickning tills arbetet
mäter 4 cm. Sticka två varv slätstickning. Maska av.
Förkläde
Garn: Natura Just Cotton, N35
Virknål: 2,5 mm
V1: 9 lm. 1 fm i andra m från nålen, fm varvet ut. 1 lm, vänd (8)
V2-5: 1 fm i varje m. 1 lm, vänd (8)
Avsluta med kräftmaskor runt arbetet
Gör en lm kedja som är tillräckligt lång så den räcker att knyta
runt påskgumman. Sy fast den på förklädet.
Montering:
•
Fyll kroppen med vadd och sy ihop det lilla hålet

Näsa:
4 fm i en magisk ring
V1: 1 fm i varje m

(4)
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Hand:
6 fm i en magisk ring
V1: 1 fm i varje m

(gör 2st)
(6)
(6)

•

Fäst näsan

•

Sy ihop klänningens kortsidor med varandra och fäst
klänningen på kroppen

•

Knyt fast förklädet

•

Klipp till en tygbit till sjal och fäst den på huvudet

•

Brodera ögon och hår med Natura Just Cotton N02,N11
och N09

•

Stick kvasten genom kroppen

•

Fäst händerna.

Till kvast har vi använt en grillpinne som vi målat. Fäst lite
björkris med ett natursnöre bak på kvasten.
Virkförklaring
m- maska
fm- fastmaska
lm- luftmaska
kräftmaska- fm baklänges
Magisk ring går att ersätta med 2 lm och fm i andra m från nålen.

