
2413 

  Siri, 100% akryl
Storlek: ca 38 cm hög
Garnåtgång:  5 nystan fg 01, 04, 46 samt grått restgarn
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande Svarta Fårets julkalender 2018, Lucka 2



Julstrumpa
SIRI, 100% akryl
2413

Storlek: ca 38 cm  hög  
Garnåtgång: 1 n.fg 01 (svart)   
 2  n.fg 04 (vit)   
 2  n.fg 46 (röd) + grått restgarn till broderi   
Virknål:  Svarta Fåret 5 mm
Tillbehör: vadd 

Virkfasthet: ca 13 fm med virknål 5 mm = 10 cm. OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. 
Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får arbetet fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Strumpa (halva)
Virka 2 st.
Virkas fram och tillbaka.
V1 Lägg upp 23 lm med rött garn och virka 22 fm med början i den 2:a lm från nålen.
V2-23 1 lm, 22 fm.
V24 1 lm, 21 fm, 2 fm i nästa m.
V25 1 lm, 23 fm.
V26 1 lm, 22 fm, 2 fm i nästa m.
V27 1 lm, 2 fm i samma m, 23 fm.
V28 1 lm, 24 fm, 2 fm i nästa m.
V29 1 lm, 2 fm i samma m, 25 fm.
V30 1 lm, 26 fm, 2 fm i nästa m.
V31 1 lm, 2 fm i samma m, 27 fm.
Byt till vitt garn.
V32 1 lm, 28 fm, 2 fm i nästa m.
V33 1 lm, 2 fm i samma m, 29 fm.
V34 1 lm, 30 fm, 2 fm i nästa m.
V35 1 lm, 30 fm, 2 fm tills.
V36 1 lm, 30 fm, 2 fm i nästa m.
V37 1 lm, 30 fm, 2 fm tills.
V38 1 lm, 2 fm tills, 29 fm.
V39 1 lm, 28 fm, 2 fm tills.
V40 1 lm, 2 fm tills, 27 fm.
V41 1 lm, 26 fm, 2 fm tills.
V42 1 lm, 2 fm tills, 23 fm, 2 fm tills.
V43 1 lm, 22 fm, 3 fm tills.
V44 1 lm, 3 fm tills, 18 fm, 2 fm tills.
V45 1 lm, 17 fm, 3 fm tills.
V46 1 lm, 3 fm tills, 13 fm, 2 fm tills.
V47 1 lm, 2 fm tills, 10 fm, 3 fm tills.
V48 1 lm, 3 fm tills, 6 fm, 3 fm tills.
Ta av och fäst garnet.

Snögubbe
Virkas fram och tillbaka.
V1 Lägg upp 6 lm med vitt garn, virka 2 fm i den 2:a lm från nålen, 3 fm, 2 fm i nästa m.
V2 1 lm, 2 fm i samma m, 5 fm, 2 fm i nästa m.
V3 1 lm, 2 fm i samma m, 7 fm, 2 fm i nästa m.
V4 1 lm, 11 fm.
V5 1 lm, 2 fm i samma m, 9 fm, 2 fm i nästa m.
V6 1 lm, 13 fm.
V7 1 lm, 2 fm i samma m, 11 fm, 2 fm i nästa m.
V8-10 1 lm, 15 fm.
V11 1 lm, 2 fm tills, 11 fm, 2 fm tills.
V12 1 lm, 13 fm.
V13 1 lm, 2 fm tills, 9 fm, 2 fm tills.
V14 1 lm, 2 fm tills, 7 fm, 2 fm tills.
V15 1 lm, 2 fm tills, 5 fm, 2 fm tills.
V16 1 lm, 2 fm i samma m, 5 fm, 2 fm i nästa m.
V17 1 lm, 2 fm i samma m, 7 fm, 2 fm i nästa m.
V18-20 1 lm, 11 fm.

V21 1 lm, 2 fm tills, 7 fm, 2 fm tills.
Ta av och fäst garnet.
Hatt
Virkas fram och tillbaka.
V1 Lägg upp 16 lm med svart garn och virka 15 fm med början i den 2:a lm
 från nålen.
V2 1 lm, 2 fm tills, 11 fm, 2 fm tills.
V3 1 lm, 2 sm, 1 lm, 9 fm, VÄND
Byt till rött garn.
V4-5 1 lm, 9 fm.
Byt till svart garn.
V6 1 lm, 9 fm.
V7 1 lm, 2 fm i samma m, 7 fm, 2 fm i nästa m.
V8 1 lm, 11 fm.
V9 1 lm, 2 fm tills, 7 fm, 2 fm tills.
Ta av och fäst garnet.
Arm
Virka 2 st.
Virkas fram och tillbaka.
V1 Lägg upp 2 lm med vitt garn och virka 1 fm i den 2:a lm från nålen.
V2 1 lm, 2 fm i samma m.
V3-4 1 lm, 2 fm.
V5 1 lm, 2 fm i samma m, 2 fm i nästa m.
V6-9 1 lm, 4 fm.
V10 1 lm, 2 fm tills, 2 fm tills.
Ta av och fäst garnet.
Näsa
Lägg upp 2 lm med rött garn, virka 6 fm i den 2:a lm från nålen, 1 sm i 1:a fm.
Ta av och fäst garnet.
Paket
Virkas fram och tillbaka.
V1 Lägg upp 7 lm med rött garn och virka 6 fm med början i den 2:a lm från nålen.
V2-6 1 lm, 6 fm.
Ta av och fäst garnet.
Brodera ett snöre på paketet med vitt garn. Sy långa stygn och se till så att båda ändarna
på tråden hamnar mitt på paketet. Knyt en rosett av trådändarna.
Montering
Sy fast näsan. Brodera ögon med svart garn och en mun med grå restgarn.
Sy fast hatten och armarna på snögubben. OBS! Armarna ska endast sys fast
med några stygn vid axlarna så att dom hänger fritt.
Placera paketet under ena armen och sy fast det med nåt stygn på kroppen. Sy fast
armen på paketet.
Nåla och sy fast snögubben + hatten runt om på ena strumpdelen (= framsidan).
OBS! Sy runt halva snögubben + hatten först, fyll med lite vadd och sy sen fast andra
halvan runt om. Sy med svart garn runt hatten och med vitt garn runt snögubben.
Brodera stjärnor med grått restgarn på strumpans vita fält och stjärnor med vitt garn
upptill på strumpan.
Virka ihop (från rätsidan) strumpans båda delar runt om med fm och vitt garn enligt följande:
1 fm mellan varje varv och 1 fm i varje m.
Till sist virkas upptill på strumpan och med vitt garn enligt följande:
V1: 1 lm, 22 fm, -fortsätt virka runt-, 22 fm, 1 sm i 1:a fm.
Fortsätt virka runt.
V2: 16 lm (= ögla för upphängning), 44 fm.
Fortsätt virka runt.
V3:18 fm om lm-bågen (= öglan), 44 fm. Avsluta med 1 sm i 1:a fm om öglan.
Ta av och fäst garnet.
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