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LOVIKKA

Tomtefars Lovikka kalsonger, tomteluva & pannplappar



17-20	 TOMTEFARS	LOVIKKA	KALSONGER	&	PANNLAPPAR
GARNKVALITÉ Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m)
STORLEK En storlek (ca herr 50-52)
GARNÅTGÅNG Kalsonger
fg.1	natur	(7601) Ca 380 g
fg.2	grå	(7600) Ca 60 g  
fg.3	röd	(7520) Ca 10 g
STICKOR	 Nr 6 
MASKTÄTHET Ca 10-11 m på st nr 6 = 10 cm
 Yttersta m i var sida stickas rm = km 
IDÉ	&	DESIGN Carina hellgren, Järbo Garn
TEXT	&	BESKRIVNING Lisbeth Öbrink, Järbo Garn
 
	 TIPS!	Läs	igenom	beskrivningen	noga	innan	du	påbörjar	ditt	arbete,	så	undviker	du	frågetecken.	

KARLSONGER Lägg med fg.2 och st nr 6 upp 64 m. Sticka 1 v rm, sticka 4 v släts. och sedan 1 v rm från avigsidan. Byt till fg.1 och
 sticka slätst. När arb. mäter ca 31 cm maska av de 10 mittersta m och var ben stickas för sig. När arb. mäter 39 cm byt
 till fg.2 och sticka 1 v rm och 1 v rm från avigsidan maska sedan av från rätsidan. Det andra benet stickas lika. 
 Sticka en likadan del till. Lägg kalsongens framstycke mot bakstycke och sy ihop sidsömmarna, sy ihop sömmarna på insida av benen.
 Sy ihop grensöm med maskstygn. Brodera med fg. 3 Lovikka kryss i linningen. Gylfskärning (2 st): Lägg med st nr 6 och fg.2
 upp ca 35 m och maska av. Sticka en likadan bit till. Sticka en bit till men bara med ca 22 m. Montera gylfdelarna enl. bild.
 
FÖR	TVÄTTRÅD	 Handtvätt. OBS! Använd ej sköljmedel. 

17-20 TOMTELUVA	TILL	HELA	FAMILJEN 
MÖSSAN	-	Huvud	omkrets 50(52/54)55/56(57/58) cm
GARNÅTGÅNG Ca 200(200)200(200) g fg.1	(7600)	+	restgarn	av	fg.2	(7520)	till	brodyr 
GARNKVALITÉ Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m)
STICKOR Nr 4.5 och 5 mm
MASKTÄTHET 14 m slätstickning med stickor nr 5 = 10 cm - ellr anpassa till den grovlek du behöver ha för att hålla masktätheten

 OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm. 

TOPPIG	MÖSSA Lägg med st 4.5 och fg.1 upp 63(67)69(71) m. Sticka 1 rätt v. Byt till st 5 och sticka 9 v slätst. Byt nu rätsida = rätt
 v från avigsidan och avigt v från rätsidan, 1:a v = vikv. När arb från vikv mäter 11(12)13(13) cm minskas 1 m. På nästa v
 från rätsidan stickas ett intagningsv: 1 rm = kantm, 1 rm, 2 m tills rätt, 24(26)27(28) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge,
 2 rm, 2 m tills rätt, 24(26)27(28) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, 1 rm = kantm. Upprepa intv med 3 v:s mellanrum
 tills det finns 1(0)1(0) m mellan intagningarna. Obs! För varje intv blir det 2 m mindre mellan intagningarna. På nästa v
 från rätsidan stickas 2 m tills v ut. Sticka 1 avigt v. Tag av garnet och trä igenom de återstående m och fäst. Sy ihop
 mössan baktill. OBS!	Tänk på att kanten ska vikas utåt mot rätsidan. 

MONTERING Fäst alla trådar. Tvätta i varmt vatten. Gnugga kraftigt med såpa så man får en valkningseffekt. Skölj noga. Centrifugera
 mössan lätt för att få ut det mesta vattnet. När de är nästan torra rugga upp med en hård borste så man får mössan riktigt
 tät och ulliga. Brodera enl förklaring med dubbelt garn runt den uppvikta kanten. Gör 1 stor tofs med fg.1 och fäst i
 toppen på mössan. Brodera enl förklaring med dubbelt garn runt den uppvikta kanten. 

17-20	 GRYTLAPPAR	”Arbete	pågår”	&	”Maskning	pågår”
GARNKVALIT		 	 	 	 	 	 	 	 	 	Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m. 
STORLEK		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ca 20 X 20 cm 
GARNÅTGÅNG          Ca 30 g av färg 7601(natur) alt 7520 (röd) + restgarn till broderad text av färg 44506 (röd) alt 44551 (svart) alt 44501 (vit)
VIRKNÅL	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Nr 5 
 
FÖRKLARING Fm = fast maska, stick in virknålen i en m på föregående v och drag upp 1 m = 2 m på nålen drag garnet genom båda m.
   
GRYTLAPP	 Gör fm med nedtag genom båda maskbågarna. Vänd varje v med 1 lm. Lägg med upp 20 lm, börja i 2 lm och virka 18 fm
 Virka tills arb mäter 20 cm. Virka en hank av 12 lm och fäst i hörnet. Tag av garnet och fäst tråden. Brodera texten
 arbete pågår med maskstygn. 
 Tips!	För	att	underlätta	när	du	broderar	texten,	kan	du	rita	texten	med	blyertspenna	direkt	på	grytlapparna. 

 

FÖR	TVÄTTRÅD	 Handtvätt. OBS! Använd ej sköljmedel. 
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Markera mitten på vanten och mössan. Räkna ut var i sidan du 
ska börja. Går det inte jämnt ut börjar man och slutar med ett 
kortareeller längre stygn. Trä den nedersta raden först och därefter 
denöversta. 

Mitten

OBS! En ruta = ½ m och 1 v


