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GARNKVALITET
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEK
KATTGROTTA:
LÄNGD
HÖJD
OMKRETS
GARNÅTGÅNG

FILTAD KATTGROTTA MED ÖRON OCH SVANS
LéttLopi (100 % isländsk ull. Nystan ca. 50 g = 100 m)
Ca. 10 m x 13 v med dubbelt garn och st 10 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Onesize

STICKOR
VIRKNÅL
TILLBEHÖR

Ca. 32 cm
Ca. 24 cm
Ca. 85 cm
Fg 1: Ca. 350 g (fg 10058, Grå)
Fg 2: Rester (fg 11406, Grön)
Fg 3: Rester (fg 10051, Vit)
Fg 4: Rester (fg 10059, Svart)
Strumpst 10 mm, rundst 10 mm (60 respektive 80 cm)
4,5 mm (till ögon, öron och nos)
Kartong eller skumgummi ca. 80 x 25 cm till förstärkning av öppningen.

MUS:
GARNÅTGÅNG
TILLBEHÖR
VIRKNÅL

Rester (fg 10058, Grå)
Vadd till fyllning
4,5 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m = maska, rm = rät maska, tills = tillsammans, v = varv, ökn = ökning (sticka länken mellan 2 maskor vridet rät), int =
intagning (sticka 2 m tills), lm = luftmaska, fm = fast maska, st = stolpe, avm = avmaska, slätst = slätstickning

FÖRKLARINGAR

Filtning i tvättmaskin: Ullgarn filtar ihop sig med hjälp av värme och mekanisk bearbetning. Därför är det viktigt att
tvätta andra textilier tillsammans med kattgrottan för ett bra resultat. Jeans eller stora handdukar fungerar fint. Lägg
också en handduk inuti kattgrottan för att den ska behålla formen. Tvätta i 60 grader för bästa effekt. Forma till kattgrottan
när den är fuktig, fyll den med handdukar och låt torka. Gör om filtproceduren om du önskar en kraftigare effekt. Tänk
på att storleken blir mindre ju fler gånger du filtar.

KATTGROTTA

Stickas runt i slätstickning (= rm på alla v). Lägg upp 8 m med dubbelt garn och fördela m på strumpst 10 mm. Sticka 1
v = 8 m.
Sticka 2 m i varje m = 16 m. Sticka 1 v.
Sätt nu 4 markörer på v med 4 m mellan varje markör.
Sticka 1 v med ökn: * 1 m, 1 ökn, sticka till 1 m återstår före nästa markör, 1 ökn, 1 m.*
Upprepa från * till * v runt. Maskantalet ökas med 8 m på varje v med ökn.
Sticka 1 v.
Upprepa växelvis 1 v med ökn och 1 v utan ökn 7 ggr = 72 m på v.
Byt till rundst när maskantalet tillåter.
Nu stickas växelvis 1 v med ökn och 2 v utan ökn 6 ggr = 120 m på v.
Sticka därefter öppningen till grottan så här:
Nästa v: 8 rm, avm 14 m. Sticka fram till de avm m = 106 m på v.
Låt markörerna sitta kvar, eftersom de ska användas senare.
Nu stickas fram och tillbaka, samtidigt som det avm 2,1,1 m på var sida om öppningen = 98 m på v.
Fortsätt sticka slätst till arb mäter 15 cm från de avm m.
Lägg nu upp 22 m vid öppningen och fortsätt sen med att sticka resten av arb runt i slätst. Där är nu åter 120 m på v =
30 m mellan markörerna. Sticka 5 v slätst.
Gör därefter int till grottans undersida så här:
* Sticka 1 m, 2 m tills, sticka till 3 m före markören, 2 m tills, 1 m *.
Upprepa från * till * v runt. Sticka 1 v.
Sticka nu växelvis 1 v med int och 1 v utan int sammanlagt 13 ggr = 16 m kvar.
Ta av garnet och dra det genom de sista m. Rynka ihop hålet och fäst.

KANT RUNT ÖPPNINGEN

Plocka upp ca. 66 m längs öppningen med dubbelt garn. Sticka runt med slätst i 8 v och maska av mycket löst. Rulla
kanten mot öppningen och sy fast med stora lösa stygn, så att den blir stabil.

SVANS

Lägg upp 10 m med dubbelt garn i fg 1 och sticka 30 cm slätst fram och tillbaka. Byt till fg 3 och sticka 4 v. Nu stickas
2 m tills i början av varje v till 3 m återstår. Ta av garnet och dra det genom de sista m. Vik svansen och sy ihop den
med stora lösa stygn. Sy fast den på den ena sidan på kattgrottan.

OBS!

Alla delar till kattens ansikte virkas i enkelt garn med virknål 4,5 mm. Alla v vänds med 1 lm.

ÖRON

Varje öra består av 2 trekanter i grått resp vitt som sys ihop.
Fg 1 (grå): Börja med 10 lm + 1 lm att vända med.
Varv 1: Virka 1 fm i varje lm.
Nästa och följ v: Fortsätt virka fm och hoppa över 1:a fm på varje v till 1 m återstår.
Ta av garnet och virka ytterl en del på samma sätt.
Fg 3 (vit): Börja med 9 lm + 1 lm att vända med.
Varv 1: Virka 1 fm i varje lm.
Nästa och följ v: Fortsätt virka fm och hoppa över 1:a fm på varje v till 1 m återstår.
Ta av garnet och virka ytterl en del på samma sätt.
Sy ihop öronen i dubbla lager, se foto.

NOS

Fg 4 (svart): Börja med 7 lm + 1 lm att vända med.
Varv 1: Virka 1 fm i varje lm.
Nästa och följ v: Fortsätt virka fm och hoppa över 1:a fm på varje v till 3 m återstår. Ta av garnet.

ÖGON

Fg 2 (grön): Börja med 3 lm + 1 lm att vända med.
Varv 1: Virka 1 fm i varje lm.
Nästa och följ v: Virka 2 fm i första och sista fm på varje v till där är 7 fm på v. Byt till svart (fg 4) och virka 1 v.
Byt till fg 2 och virka 1 v fm. Virka sedan int på varje v: Hoppa över 1:a fm, virka till där är 2 fm kvar på v, hoppa över
1 fm och virka 1 fm i sista m. Fortsätt int på varje v till 3 fm återstår.
Byt till vitt (fg 3). Virka 1 fm i varje m. Hoppa över 1:a fm på de följ 2 v. Där är nu 1 fm kvar på v. Ta av garnet. Det
första ögat är färdigt och det andra virkas på samma sätt.
Sy ett par stygn med vitt garn för att få glimt i ögat.

MONTERING

Sy fast alla lösa delar på grottan. Nu är den färdig för filtning.
När kattgrottan torkat är det dags att förstärka formen. Gör så här: Klipp en bit i kartongen/skumgummit à ca. 80 x 25 cm.
Böj biten till en oval och placera den i kattgrottans öppning. Då filteffekten kan variera kan biten ev behöva justeras i
storlek så att den passar.
Nu är grottan färdig för inflyttning!

MUS

Hela musen virkas med fg 1 och enkelt garn.
Upprepa alltid från * till * v runt.
Börja med 2 lm. Virka 6 fm i 1:a lm.
Varv 2: * Virka 2 fm i varje m * = 12 m.
Varv 3: * Virka 1 fm, 2 fm i nästa m * = 18 m
Varv 4: * 1 fm i varje m * = 18 m
Varv 5: * 2 fm, 2 fm i nästa m * = 24 m
Varv 6–8: * 1 fm i varje m * = 24 m
Varv 9: * 6 fm, 2 m tills * = 21 m
Varv 10: * 5 fm, 2 m tills * = 18 m
Varv 11: * 4 fm, 2 m tills * = 15 m
Varv 12: * 3 fm, 2 m tills * = 12 m
Lägg fyllning i musen innan du virkar vidare.
Varv 13: * 2 fm, 2 m tills * = 9 m
Varv 14: * 1 fm, 2 m tills * = 6 m
Varv 15: * 2 m tills * = 3 m
Ta av garnet och rynka ihop de sista m samtidigt som du fäster garnet.

MUSENS SVANS

Börja med 18 lm, vänd och virka 17 m tillbaka. Ta av garnet.

MUSÖRON

Börja med 3 lm. Virka 12 st i den 1:a lm. Ta av garnet.
Virka det andra örat på samma sätt.

MONTERING

Sy fast musens svans och öron. Brodera med svart garn en nos och 2 små ögon. Nu är den färdig för filtning, se ovan.
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