
Taxen 

STICKAD TAX
Storlek: Ca 75 cm lång.
Garnåtgång: 3 nystan fg 1, fg 
nr 08 (mörkgrå), samt 1 nystan 
fg 2, fg nr 03 (ljusgrå) av 
Ulrika, 100% ull, 50 g/100 
meter från Svarta Fåret + 
restgarn i mörkgul till rosett, 
rosa till tunga och ljusblå till 
ögon.
Frågor om beskrivningen: 
Kerstin Arvelind 08-644 46 
16, månd–fred 09.00–17.00.
Garnupplysning: Svarta 
Fåret, tel 031-99 65 90,  
www.svartafaret.se.
Stickor: Nr 4.

Tillbehör: Akrylvadd.
Masktäthet: 20 m slätst på st 
4 = 10 cm. Kontrollera 
masktätheten noga, byt annars 
till finare eller grövre stickor. 
Första och sista m stickas rät = 
kantm.

KROPP
Lägg med st 4 och fg 1 upp  
66 m och sticka 1 v am. 
Övergå till att sticka slätst och 
sticka rakt till arb mäter ca  
70 cm. På nästa v från rätsidan 
stickas enl följande: 1 kantm, 
*3 rm, 2 m till, upprepa från * 
och sluta v med 1 kantm. På 
nästa v från rätsidan stickas  

1 kantm. 2 rm, 2 m tills hela v 
ut. Upprepa detta minskningsv 
från rätsidan till du har 0 m 
mellan minskningarna. På 
nästa v stickas m tills 2 och 2. 
Ta av tråden och dra genom de 
återstående m.

HUVUD
Lägg med st 4 och fg 1 upp  
15 m (framtill på huvudet)  
och sticka slätst. Nästa v från 
rätsidan stickas enligt följan-
de: Öka 1 m i var sida samt  
1 m på var sida om mittmas-
kan, öka på detta sätt från 
rätsidan till det finns 59 m på 
st. När arb mäter 14 cm 

minskas 1 m i var sida 
vartannat v 5 ggr = 49 m kvar. 
Maska av, ej för fast.

ÖRON
Lägg med st 4 och fg 1 upp  
15 m och sticka 1:a v avigt, 
övergå att sticka slätst till arb 
mäter 11 cm. Minska nu 1 m  
i var sida innanför kantm 
vartannat v 5 ggr = 5 m kvar. 
Maska av, ej för fast. Sticka  
2 öron med fg 1 och 2 öron 
med fg 2. 

BEN
Lägg med st 4 och fg 1 upp  
17 m och sticka slätst i 8 cm, 

Den långa stickade taxen är både praktiskt 
och en söt inredningsdetalj! Placera framför 
ett fönster eller en dörr där du lider av drag 
på vintern. Matta, Pappelina/Elon Limhamn. 
Övrig rekvisita, privat.

SOM FIXAR DRAGET!
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