Version 1

92252. KÄPPHÄST ELLER ENHÖRNING
Skippa plasten och tillverka din egen käpphäst i naturliga material - en perfekt present till småfolket! Med hjälp av knappar
kan du byta mellan vanlig häst och enhörning. Missa inte heller enhörningsluvan som kanske är det gulligaste vi sett.
GARNKVALITET Raggi (70 % superwash ull, 30 % polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Järbo 8/4 (100 % bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
Lovikka (100 % ull. Nystan ca 100 g = 60 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 6, 2 och 7. (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Dubbelt garn, ca 13 m på strumpst 7 mm = 10 cm
Enkelt garn, ca 16 m på strumpst 5 mm = 10 cm
STORLEK Huvud: ca 27 cm från mule till topp
Hals: ca 27 cm uppifrån och ned
GARNÅTGÅNG
Fg 1: ca 125 g (fg 1549, grå, Raggi)
Fg 2: ca 25 g (fg 1500, vit, Raggi)
Fg 3: ca 35 g (fg 15118, brun, Raggi)
Fg 4: restgarn (fg. 32012, svart, Järbo 8/4)
Fg 5: ca 40 g (fg 7601, naturvit, Lovikka)
STRUMPSTICKOR 7 och 5 mm
VIRKNÅL 2,5 mm
TILLBEHÖR Polyestervadd (art. Nr. 77440 alt 77441 från Järbo). Rundstav ca 80 cm lång, diameter 25 mm. 4 set silverfärgade
tryckknappar 21 mm
Klänning: 91010
Enhörningsmössa: 92136
FÖRKLARINGAR
För att hästen ska tåla många lektimmar stickas den ganska fast. Hals och huvud stickas med dubbelt garn. Övriga delar stickas med
enkelt garn.
Hästens man fästs med tryckknappar, så att man lätt kan ändra om den till en enhörning.
HALS
Stickas med dubbelt garn med fg 1 på strumpst 7 mm. Upprepa alltid från * till * v runt.
Lägg upp 8 m och sticka 1 v rm.
Varv 2: * 1 rm, 1 ökn * = 16 m
Varv 3: Rm
Varv 4: * 2 rm, 1 ökn * = 24 m
Varv 5: Rm
Varv 6: * 4 rm, 1 ökn * = 30 m
Fortsätt sticka till arb mäter 15 cm. Restan av arb stickas fram och tillbaka.
Avm 6 m, sticka rm v ut = 24 m kvar. Vänd.
Varv 2: Avm 2 m, sticka am v ut = 22 m
Varv 3: Avm 2 m, sticka rm v ut = 20 m
Varv 4: Avm 2 m, sticka am v ut = 18 m
Varv 5: Avm 2 m, sticka rm v ut = 16 m
Varv 6: Am
Varv 7: Avm 2 m, 2 rm, 2 rm tills, 3 rm, 2 rm tills, 4 rm = 12 m
Varv 8: Avm 2 m, sticka am v ut = 10 m
Varv 9: 1 rm, 2 rm tills, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm = 8 m
Varv 10: Am
Varv 11: 1 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm = 6 m
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Varv 12: am
Maska av.
HUVUD
Huvudets formas med hjälp av många int och ökn. Det stickas med dubbelt garn med fg 1 på strumpst 7 mm.
Upprepa alltid från * till * v runt.
Lägg upp 16 m och sticka 1 v rm.
Varv 2: 3 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 8 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 3 rm = 20 m
Varv 3: Rm
Varv 4: 4 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 10 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 4 rm = 24 m
Varv 5: Rm
Varv 6: 5 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 1 rm, 1 ökn, 5 rm = 28 m
Varv 7: Rm
Varv 8: 7 rm, 1 ökn, 14 rm, 1 ökn, 7 rm = 30 m
Varv 9-13: Rm
Varv 14: 2 rm tills, 7 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 7 rm, 2 rm vridet tills = 30 m
Varv 15: Rm
Varv 16: 2 rm tills, 7 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 7 rm, 2 rm vridet tills = 30 m
Varv 17: Rm
Varv 18: 2 rm tills, 7 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 7 rm, 2 rm vridet tills = 30 m
Varv 19: Rm
Varv 20: 9 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 9 rm = 32 m
Varv 21: Rm
Varv 22: 10 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 10 rm = 34 m
Varv 23: Rm
Varv 24: 11 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 11 rm = 36 m
Varv 25: Rm
Varv 26: 12 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 12 rm = 38 m
Varv 27: Rm
Varv 28: 13 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 13 rm = 40 m
Varv 29: Rm
Varv 30: 14 rm, 1 ökn, 12 rm, 1 ökn, 14 rm = 42 m
Varv 31: Rm
Varv 32: 4 rm, 2 rm tills, 14 rm, 2 rm tills, 14 rm, 2 rm vridet tills, 4 rm = 39 m
Varv 33: Rm
Varv 34: 4 rm, 2 rm tills, 27 rm, 2 rm vridet tills, 4 rm = 37 m
Varv 35: Rm
Varv 36 och 37: 4 rm, 2 rm tills, 11 rm, 2 rm tills, 12 rm, 2 rm vridet tills, 1 rm, avm 6 m och sticka rm fram till de avm m = 28 m. Vänd.
Resten av huvudet stickas fram och tillbaka.
Varv 1: Avm 2 m, sticka am v ut = 26 m
Varv 2: Avm 2 m, sticka rm v ut = 24 m
Varv 3: Avm 2 m, sticka am v ut = 22 m
Varv 4: Avm 2 m, sticka rm v ut = 20 m
Varv 5: am
Varv 6: 1 rm, 2 rm tills, 6 rm, 2 rm tills, 6 rm, 2 rm vridet tills, 1 rm = 17 m
Varv 7: Am
Varv 8: Avm 2 m, 2 rm, 2 rm tills, 4 rm, 2 rm tills, 4 rm = 13 m
Varv 9: Avm 2 m, sticka am v ut = 11 m
Varv 10: 2 rm tills, 3 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills = 8 m
Varv 11: 1 am, 2 am tills, 2 am, 2 am tills, 1 am = 6 m
Maska av.
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ÖRON
Stickas runt med enkelt garn med fg 1 på strumpst 5 mm.
Lägg upp 14 m och sticka 1 v.
Varv 2: 6 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 6 rm = 16 m
Varv 3: Rm
Varv 4: 7 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 7 rm = 18 m
Varv 5: Rm
Varv 6: 8 rm, 1 ökn, 2 rm, 1 ökn, 8 rm = 20 m
Varv 7-10: Rm
Varv 11: 3 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 6 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 3 rm = 16 m
Varv 12: Rm
Varv 13: 2 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 4 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 2 rm = 12 m
Varv 14: Rm
Varv 15: 1 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 1 rm = 8 m
Varv 16: Rm
Varv 17: 2 rm vridet tills, 2 rm tills, 2 rm vridet tills, 2 rm tills = 4 m
Ta av garnet och dra det genom de sista 4 m. Rynka ihop örat upptill och fäst.
Sticka det andra örat på samma sätt.
NÄSBORRAR
Stickas fram och tillbaka med enkelt garn med fg 1 på st 5 mm.
Lägg upp 8 m. Sticka fram och tillbaka: 1 v am, 1 v rm, 1 v am.
Nästa v: Sticka ihop m 2 och 2 = 4 m
Ta av garnet och dra det genom de sista 4 m. Rynka ihop.
Sticka den andra näsborren på samma sätt.
ÖGON
Virkas runt med virknål 2,5 mm med fg 4.
Börja med 2 lm. Upprepa alltid från * till * v runt.
Varv 1: Virka 6 fm i 1:a lm
Varv 2: * 2 fm i varje m* = 12 m
Varv 3: * 1 fm, 1 ökn * = 18 m
Varv 4: * 2 fm, 1 ökn * = 24 m
Varv 5: 2 fm, 2 hst i nästa m, 2 st i nästa m, 2 hst, 3 fm, 2 fm i nästa m, 3 fm, 2 fm i nästa m, 1 hst, 2 st i nästa m, 2 hst i nästa m, 4
fm, 2 fm i nästa m, 1 fm, 1 sm.
Ögat är nu klart. Virka det andra ögat på samma sätt.
MAN, häst
Stickas med enkelt garn med fg 2 och st 5 mm.
Lägg upp 4 m. Sticka 18 cm (lätt sträckt). Maska av.
MAN, enhörning
Stickas med fg 5 på st 7 mm.
Lägg upp 3 m. Sticka 20 cm (lätt sträckt). Maska av.
TRÄNS
Stickas med enkelt garn med fg 3 på st 5 mm.
Tränsen består av 5 remmar, som stickas var för sig och sys ihop direkt på hästen.
Alla mått tas när arb är lätt sträckt.
Rem runt mulen: Lägg upp 5 m. Sticka ca 25 cm och maska av.
Rem på sidan av huvudet: Lägg upp 4 m. Sticka ca 40 cm och maska av.
Rem till pannan: Lägg upp 3 m. Sticka ca 17 cm och maska av.
Rem vid halsen: Lägg upp 3 m. Sticka ca 22 cm och maska av.
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Den långa tygeln: Lägg upp 4 m. Sticka 15 cm. Öka 2 m på nästa v (= 6 m) och sticka ca 40 cm härifrån. Minska 2 m på nästa v (= 4
m) och sticka ca 15 cm härifrån. Maska av.
ENHÖRNINGSHORN
Stickas runt med enkelt garn med fg 5 på strumpst 7 mm.
Lägg upp 9 m med fg 5 och sticka 2 v.
Varv 3: 4 rm, 2 rm tills, 3 rm = 8 m
Varv 4 + 5: Rm
Varv 6: 1 rm, 2 rm tills, 5 rm = 7 m
Varv 7-9: Rm
Varv 10: 5 rm, 2 rm tills = 6 m
Varv 11: Rm
Varv 12: 2 rm, 2 rm tills, 2 rm = 5 m
Varv 13: Rm
Varv 14: 2 rm tills, 3 rm = 4 m
Varv 15: 2 rm, 2 rm tills = 3 m
Ta av garnet. Dra det genom de 3 sista m, rynka ihop och fäst.
MONTERING
Borra ett 6 mm hål i rundstaven, ca 20 cm ned. Hålet ska användas till att sy igenom. Stick in rundstaven genom det lilla hålet på
halsen och sy noga fast halsens nederdel på rundstaven. Stoppa vadd i halsen ca halvvägs upp. Sy ihop alla delar från rätsidan.
Använd maskstygn vid uppläggnings- avmaskningskanterna - det ger ett snyggt utseende. Sy ihop huvudets uppläggningskanter från
sida till sida (= hästens mule).
Sy fast huvudets ovandel på halsens ovandel i följ ordning: Sy ihop de avm m på halsen med de avm m från huvudet. Sy ihop den
ena sidan av halsen/huvudet. Sy från sida till sida, innanför kantm (= madrasstygn). Stoppa vadd i hals och huvud. Vid rundstavens
topp läggs extra fyllning, för att den ska bli extra lektålig. Se till att stoppningen blir lika på bägge sidor och så att vadden ligger jämnt
fördelat för en bra form.
Sy ihop den andra sidan av halsen/huvudet.
Sy fast näsborrarna ovanför mulen, med ett litet mellanrum emellan.
Sy fast öronen upptill, se foto.
Sy ett litet stygn i varje öga till "ögonglimt". Sy fast ögonen på var sida av huvudet. Var noga med att sy dem så att de ligger på
samma nivå.
Brodera en bläs på hästens panna, i storlek efter önskemål. Sy med maskstygn eller korsstygn och dubbelt garn.
Träns: Varje del sys fast med små stygn genom både rem och häst, där remmarna möter varandra. På övriga ställen ska remmen
sitta löst, så att manen kan komma på plats och barnens fingrar kan få fatt i remmen.
Rem runt mulen: Sy ihop till en ring och trä den över mulen vid näsborrarna. Sy fast med några stygn i var sida, samtidigt som du syr
fast sido-remmarna på mulens rem. Sidoremmarna börjar vid mulen, går längs huvudets ena sida, bakom öronen och slutligen ned på
huvudets andra sida.
Sy fast pannremmen i var sida. Den ska ligga framför öronen och håller de långa sidoremmarna på plats.
Halsremmen ska ligga under huvudet, i skarven mellan hals och huvud. Sy fast den på sidoremmen i var sida, uppe vid öronen.
Sy slutligen fast tygeln vid mulens rem i var sida. Sy fast tygeln även på halsen, där bandet blir lite bredare i var sida, se foto. Då blir
det lättare att manöverera hästen.
Man: Fäst fransar på ovansidan samt i kanten på det stickade bandet (fransarna har samma färg som bandet). Garnåtgången i denna
beskrivning är beräknat med fransar med längd ca 7 cm till hästen och 14 cm till enhörningen.
Fransar: Klipp garnet i bitar på ca 14 cm (häst) eller 28 cm (enhörning). Vik varje tråd på mitten och dra genom en maska på bandet,
så att det bildas en ögla. Trä de två lösa ändarna genom öglan, dra försiktigt i ändarna, så att öglan stramas åt runt maskan. Fortsätt
på samma sätt till du har önskat antal trådar i manen. Låt det ev den unga ryttaren bestämma hur långt hår manen ska ha.
TÄNK PÅ! Enhörningens horn sys fast på bandet innan fransarna fästs och den första tryckknappen sys fast under hornet. Sy andra
delen av tryckknappen i hästens panna + en tryckknappsdel på halsen (ryggen), ca 18 cm från den första tryckknappen. Sy fast en
tryckknapp i början av manen(remsan) och den andra tryckknappen ca 18 cm från denna.
OBS! Tänk på vilken del av tryckknappen som sys fast var. Det används endast 2 st av tryckknappens ena del (de som sys fast på
hästen) och 4 av de motsvarande delarna (2 till hästens man och 2 till enhörningens man).
Tips: Enhörningens man blir lätt och luftig om den hålls över kokande vatten en liten stund, skakas ordentligt och sedan hålls över det
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kokande vattnet på nytt.
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från
parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan
färgerna.

Förkortningar
Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre
maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör,
fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,
m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta
maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv,
vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning
Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,
hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,
mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,
st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel
stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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