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Tilda, 50% bomull, 50% akryl 
Garnalternativ:  Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                               Baby, 70% akryl, 30% polyamid                              

Storlek:         Babyfilt 60 x 80 cm
  Kudde bredd 39 cm omkrets 47 cm 
  Grytlapp 20 x 20 cm
Garnåtgång:      11 (filt), 5 (kudde), 5 (grytlapp) nystan, fg 05, 45&70



Stickad kudde
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl

Bredd: ca  39 cm
Omkrets: ca 47 cm
Garnåtgång: 3 n.fg 1 (fg 5 natur)
 1 n.fg 2 (fg 45 röd)
 1 n.fg 3 (fg 70 blå)
 
Stickor: Svarta Fåret 3½ mm.
Tillbehör: Innerkudde, 40 cm bred, 47 cm i omkrets.

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, 
byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får arbetet fel storlek, och 
angiven garnåtgång kan ändras.

Mönster enligt diagram.

OBS! De 2 yttersta m i var sida stickas räta alla v (= kantm).

KUDDE.
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 120 m och sticka rätstickning i 3 cm (1:a v = avigs), sista v från avigs. Sticka slätst i 5 
cm och därefter mönster enligt diagram. Sticka varv 1 – 32 , 4 ggr. Sticka nu varv 1 – 6 och därefter slätst med fg 1 i 
5 cm och slutligen rätstickning med fg 1 i 3 cm, sista v från avigs. Maska av.

Montering: Sy ihop kudden med kantm till sömsmån. Trä i innerkudden. Gör 2 snoddar i fg 1 ca 50 cm långa (färdigt 
mått) och knyt om en snodd i var sida.
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= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3
= räta varv m fg 1

Upprepa Börja 
här

varv 1

varv 32
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Virkad prydnadsgrytlapp
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl

Storlek:  20 x 20 cm
Garnåtgång: 3 n.fg 1 (fg 5 natur)
 1 n.fg 2 (fg 45 röd)
 1 n.fg 3 (fg 70 blå)
 
Virknål: Svarta Fåret 4½ mm.

Virkfasthet: 17 fm med dubbelt garn med virknål 4½ = 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 storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Virkförklaringar:
Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat 
antal m erhållits.
Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet 
igenom dessa 2 m. 
Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på 
nålen.
St (stolpe): Gör ett omslag om nålen, stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på 
nålen), drag garnet igenom 2 m 2 ggr.
Första st på varje v = 3 lm.

GRYTLAPP.
Hela grytlappen virkas med dubbelt garn.
Lägg med virknål 4½ och fg 1 upp 32 lm.
Varv 1: Hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 31 fm.
Varv 2 – varv 4: 1 lm, 31 fm.
Varv 5: 3 lm, hoppa över 1 fm närmast nålen, 1 st med fg 1 X 1 st med fg 1, 1 st med fg 2 X (garnet ligger 
bakom arb), upprepa X-X och sluta med 3 st med fg 1.
Varv 6: 3 lm, hoppa över 1 st närmast nålen, 1 st med fg 1 X 1 st med fg 2, 1 st med fg 1 X (garnet ligger 
framför arb), upprepa X-X och sluta med 1 st med fg 2, 2 st med fg 1.
Varv 7 – varv 10: 1 lm, 31 fm med fg 1.
Upprepa varv 5 – varv 10 ytterl 3 ggr. Men varv 5 och 6 virkas med fg 3 istället för med fg 2, sedan återigen 
med fg 2 och till sist med fg 3.
Virka en likadan baksida enbart med fg 1.

Avslutningskant: Virka nu ihop delarna med fm. Lägg delarna med avigs mot varandra. Börja i ena hörnet. 
Virka 1 fm i hörnet, 2 fm i nästa m, 1 fm i varje m och hoppa över vart 4:e v utmed sidorna. I de 3 föjande 
hörnen virkas 2 fm i sista m före hörnmaskan, 2 fm i hörnmaskan och 2 fm i m efter hörnmaskan. Sluta med 
2 fm i sista m före första hörnet, 1 fm i samma m som första fm på v, 1 sm i första fm, 12 lm (= hank), 1 sm i 
sm, 17 fm om hankens 12 lm. Fäst med 1 sm. Tag av garnet och fäst.   
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Stickad babyfilt
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl

Storlek: ca  60 x 80 cm
Garnåtgång: 8 n.fg 1 (fg 5 natur)
 3 n.fg 2 (fg 45 röd)
 3 n.fg 3 (fg 70 blå) 
 
Stickor: Svarta Fåret 6 mm.

Masktäthet: 16 m slätstickning med 3-dubbelt garn på st 6 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. 
Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, 
får arbetet fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

Mönster enligt diagram.

Mosstickning:
Varv 1: X 1 rm 1 am, upprepa X-X, sluta med 1 rm.
Varv 2: Rm på am och am på rm.
Upprepa varv 2 hela tiden.

FILT.
Lägg på st 6 med 3-dubbelt garn i fg 1 upp 93 m och sticka mosstickning i 11 v. Därefter stickas enl följ: 7 m 
mosstickning, 79 m slätst med mönster enligt diagram, 7 m mosstickning (mönsterfärgena följer inte med ut i 
mosst). Sticka så hela tiden. Sticka varv 1 – 16, 8 ggr, sluta med varv 1 – 12 enligt diagram och slutligen 10 v 
mosstickning (se till att mosstickningen stämmer med sidorna). Maska av rätt (ej för löst).
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Upprepa

Upprepa Börja 
här

= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3
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