Version 1

Pandakudde
En mysig kompis i soffan eller barnrummet! Mjuk och gosig pandakudde i vårt mjuka merinoullgarn Mio och fluffiga
alpackagarnet Alpacka Solo.
GARNKVALITÉ
Alpacka Solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
Mio (100% Extrafin Merinoull "Superwash". Nystan ca 50 g = 175 m)
MASKTÄTHET Ca 19 m och 27 v slätst på st 4.5 mm = 10 x 10 cm
KUDDENS MÅTT Ca 35 x 35 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 50 g (fg 29101, vit Alpacka solo)
Fg 2: Ca 100 g (fg 29108, svart Alpacka solo)
Fg 3: Ca 50 g (fg 30201, vit Mio)
Fg 4: Ca 100 g (fg 30205, svart Mio)
STICKOR 4.5 mm
VIRKNÅL 3 mm
TILLBEHÖR Polyesterstoppning (art.nr 77441, 300 g / art.nr 77440, 1000 g)
FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas räta alla v.
Intagning (int): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m rätt, sticka 1 m, dra den lyfta m över.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m
på nålen.
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, * omslag om nålen, drag garnet genom öglan *. Upprepa *-* till önskat antal lm.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
KUDDEN
Kudden stickas i dubbelt garn, 1 tr Alpacka Solo och 1 tr Mio i ett stycke, med början längst ner på framsidan.
Framsidan: Lägg på st 4.5 mm med fg 1 och fg 3 upp 67 m och sticka slätst innanför 1 kantm i varje sida enl följ:
Varv 1-9: med fg 1 och fg 3. Första v = avigs.
Varv 10-13: kantm + 1 m med fg 2 och fg 4, 63 m med fg 1 och fg 3, 1 m + kantm med fg 2 och fg 4. OBS! Använd separata nystan
till varje färgparti. Sno trådarna om varandra vid färgbyte så att det inte blir ett hål.
Varv 14-17: kantm + 2 m med fg 2 och fg 4, 61 m med fg 1 och fg 3, 2 m + kantm med fg 2 och fg 4.
Varv 18-19: kantm + 3 m med fg 2 och fg 4, 59 m med fg 1 och fg 3, 3 m + kantm med fg 2 och fg 4.
Varv 20-25: Lika varv 18-19 men utöka fg 2 och 4 med 1 m i varje sida på v från räts.
Upprepa sedan v 14- 25 rest av arb och öka 1m med fg 2 och fg 4 i varje sida på v 14, 18, 20, 22 och 24 varje gång. Upprepa tills det
finns kvar 1 m med fg 1 och fg 3 i mitten.
Sticka sedan endast med fg 2 och fg 4 tills du stickat sammanlagt 95 v.
Baksidan: Ta inte av garnet utan fortsätt med baksidan.
Sticka med fg 2 och fg 4 i lika många v som på framsidan.
Maska av.
MONTERING
Spänn ut kudden efter angivna mått.
Brodera nos och mun enl diagram och förklaringar.
ÖGON
Virka ögon enl följ: Ögonen består av en virkad ögonglob och en virkad pupill. Pupillen sys fast på globen och globen på kudden.
Ögongloben:
Använd virknål 3 mm och 1 tråd av fg 1.
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Virka 6 lm.
Varv 1: Hoppa över första lm från nålen och virka 1 fm i varje lm = 5 fm. Vänd.
Varv 2: 1 fm i fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i fm = 7 fm. Vänd.
Varv 3: 2 fm i första fm, 1 fm i följ 5 fm, 2 fm i sista fm = 9 fm. Vänd.
Varv 4: 1 fm i varje fm. Vänd
Varv 5: 1 fm i fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i följ 5 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm = 11 fm, Vänd.
Varv 6: 1 fm i de 2 följ fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i de följ 5 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i följ 2 fm = 13 fm. Vänd:
Varv 7: 1 fm i följ 3 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i följ 5 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i 3 följ fm = 15 fm, Vänd.
Varv 8: 1 fm i varje fm = 15 fm. Vänd.
Varv 9: 1 fm i fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i följ 11 fm, 2 fm i samma fm, 1 fm i fm = 17 fm.
Varv 10-17: 1 fm i varje fm. Vänd.
Varv 18: 1 fm i 1 fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i följ 11 fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm= 15 fm. Vänd.
Varv 19-20: 1 fm i varje fm = 15 fm. Vänd.
Varv 21: 1 fm i fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i följ 9 fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i fm = 13 fm. Vänd.
Varv 22-23: 1 fm i varje fm. Vänd.
Varv 24:1 fm i fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i följ 2 fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i fm, virka ihop 2 fm, 1 fm i fm = 10 fm. Vänd.
Varv 25-26:1 fm i varje fm. Vänd.
Varv 27: 1 fm i fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i följ 4 fm, virka ihop 2 fm till 1 fm, 1 fm i fm = 8 fm. Vänd.
Varv 28: 8 fm.
Nu är ögongloben klar. Tag inte av garnet utan fortsätt att virka 1 v fm runtom globen. OBS! Gör 2 fm i samma fm i hörnen. Se till att
det inte drar ihop arb. Tag av garnet, men spara en bit till att sy fast ögat på kudden.
Pupill:
Använd virknål 3 mm och 1 tr av fg 4.
Virka 3 lm. Hoppa över lm närmast nålen och gör 2 fm i varje lm = 4 fm.
Vänd med 1 lm. Virka 2 fm i första fm, 1 fm i följ 2 fm, 2 fm i sista fm = 6 fm.
Vänd med 1 lm. Virka 2 fm i första fm, 1 fm i följ 4 fm, 2 fm i sista fm = 8 fm.
Vänd med 1 fm. Virka 6 v med 1 fm i varje fm och vänd varje gång med 1 lm.
På nästa v virka 1 fm i följ 2 fm, virka ihop 2 fm, virka ihop 2 fm, 1 fm i följ 2 fm = 6 fm.
Vänd med 1 lm. 1 fm i varje fm. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i fm, virka ihop 2 fm, virka ihop 2 fm, 1 fm i fm = 4 fm.
Nu är pupillen klar.
Virka 1 v fm runtom pupillen. Gör ev 2 fm i samma fm i de runda hörnen så att den inte böjer sig.
Sy fast pupillerna på ögongloberna och ögongloberna på ansiktet på kuddens framsida. Se bild.
NOS OCH MUN
Enligt skiss. Börja med nosen och ha den som utgångspunkt. Första raden på nosen = varv 49 på framsidan.
Sy munnen med efterstygn och 2 trådar fg 4.
Vik kudden mellan framsidan och baksidan. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Sy ihop kanten nedtill men lämna hälften öppet och stoppa kudden. Sy igen resten av kanten.
ÖRON
Sticka 2 likadana delar.
Lägg på st 4.5 mm med 1 tr fg 2 och 1 tr fg 4 upp 13 m och sticka slätst innanför en kantm i varje sida enl följ:
Sticka 3 v. Första v = avigs. På nästa v öka 1 m i varje sida innanför 2 m ( = kantm + 1 m). Upprepa ökn med 2 varvs mellanrum 1
gång, med 1 varvs mellanrum 1 gång, sticka 6 v. På nästa v gör en int i varje sida innanför 2 m, sticka 1 v, gör en int i varje sida
innanför 2 m varje v 2 ggr, sticka 1 v, maska av 2 m i början av de 2 följ varven. Maska av rest m. Sy ihop örat med rätsidorna utåt.
Använd masksöm. Stoppa ev öronen med lite stoppning. De ska inte bli för tjocka.
Gör ytterligare ett öra på samma sätt. Sy fast öronen upptill på kudden. Sätt dom ca 5 cm in från varje sida.
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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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