
Min lilla kattunge 

 

Lägg upp 32 m vitt garn på sticka nr 2. Sticka slätstickning (första 

varvet avigt) i 4 v. 

Byt till rött (rosa) garn och sticka 14 v. 

Byt tillbaka till vitt, sticka 11 v, börja sedan öka enligt följande: 

8 rm, 1 ökn (lyft garnet mellan maskorna och sticka den lyfta maskan 

vriden rät), 16 rm, 1 ökn, 8 rm. Nu har du 34 m. 

Sticka 1 v avigt. 

Öka igen: 8 rm, 1 ökn, 18 rm, 1 ökn, 8 rm = 36 m. 

Sticka 10 v. Detta är huvudet. Minska mot toppen av huvudet på 

följande sätt: 

8 am, 1 minsk (sticka två maskor avigt tillsammans), 16 am, 1 minsk, 8 

am = 34 m. 

Sticka 1 v rätt. 

Minska igen: 7 am, 1 minsk, 16 am, 1 minsk, 7 am = 32 m. 

Fortsätt sedan att minska på varje varv, 4 ggr jämnt fördelat över 

stickan, tills 16 m återstår. 

Minska då på följande sätt: 1 rm, 1 minsk, 1 rm, 1 minsk, 1 rm, 1 minsk, 

1 rm, 1 mink, 1 rm, 1 minsk, 1 rm. 

På nästa varv: 5 minsk, 1 am. 

Ta av garnet, dra änden igenom de återstående 6 m, dra ihop och fäst. 

Sy ihop dockan mitt bak och stoppa huvudet. Dra ihop huvudet vid halsen (första 

ökningsvarvet). Sy några stygn för armarna och stoppa dem och kroppen. Dra ihop med en tråd 

vid ”kjolkanten”/fötterna och sy några stygn mellan fötterna. Stoppa dem och sy ihop undertill. 

Gör öronen såhär: 

Lägg upp 4 m vitt garn på sticka nr 2. Fördela på två strumpstickor. Detta är spetsen på örat. 

Sticka slätstickning runt (första v avigt) och öka redan från första varvet mellan stickorna, dvs 2 

ökn/varv, tills du har 8 m/sticka = 16 m totalt. Sticka 1 varv utan ökningar, maska av. Gör ett 

likadant öra och montera dem på huvudet. 

Sticka framkanten på klänningen genom att plocka upp 9 m längs den röda kanten framtill och 

sticka slätstickning över dessa i 6 v. Maska av. Virka axelbanden (luftmaskor) från bakkanten, 

diagonalt över ryggen, över axeln och fäst på framstyckets hörn. Fortsätt till andra hörnet med 

fastmaskor och virka det andra axelbandet bakåt, i kryss över det första och fäst i baklinningen. 

Brodera svarta ögon och morrhår, samt en gul nos. Sticka eller sy en rosett och fäst på huvudet. 

Om du syr fast en knapp där du vill ha rosetten kan du ha utbytbara rosetter med knapphål. 


