
Taxen 

sätt därefter de yttersta 6 m  
i var sida på en tråd och 
fortsätt sticka slätst på 
resterande 5 m (= plös)  
i 3 cm.Ta nu m från höger  
tråd och sticka rätst, plocka 
upp 7 m längs höger sida av 
plösen, sticka plösens m, 
plocka upp och sticka vänster 
sida lika som höger, även m 
som sitter på en tråd. Sticka 
rätst över samtliga m i 4 v. 
Maska nu av alla m utom de  
5 mittersta m som motsvarar 
plösen, byt till fg 2, fortsätt 
sticka dessa m i rätst i 5 cm. 
På nästa v från rätsidan 
minska 1 m i var sida, sticka v 

tillbaka. Maska av, ej för fast. 
Sticka 4 ben.

SVANS
Lägg med st 4 och fg 1 upp   
15 m och sticka slätst i 8 cm, 
därefter minska 1 m i var sida 
och 1 m på var sida mittmas-
kan vart 5:e v 3 ggr = 3 m 
kvar, sticka 4 v över dessa m. 
På nästa v från rätsidan. Lyft 
1,  2 m tills, dra den lyfta m 
över. Ta av tråden.

MONTERING
Sy ihop kroppen till en cylinder 
och lägg sömmen undertill på 
hunden. Fyll kroppen med 

vadd. Trä en rynktråd runt båda 
öppningarna, dra åt och fäst. Sy 
ihop huvudet baktill och lägg 
sömmen undertill, lämna öppet 
baktill och fyll huvudet med 
vadd. Dra en rynktråd runt 
öppningen och sy fast. Placera 
ut huvudet på kroppen (se 
modell) och sy fast det. Sy ihop 
öronen, ett med fg 1 och ett 
med fg 2 från avigsidan, vänd 
och sy fast dem på huvudet. Sy 
ihop benen och fyll med vadd. 
Placera ut benen (se modell) 
och sy fast dem. Sy ihop 
svansen och fyll med vadd. 
Lägg sömmen mot hunden och 
sy fast den. Halsband: Lägg 

upp med så många lm som det 
behövs runt halsen och virka  
1 v fm. Rosett: Lägg med st  
4 upp 7 m och sticka rätst i  
14 cm. Maska av. Sy ihop 
kortsidorna och lägg sömmen 
undertill. Lägg upp 3 m och 
sticka rätst i 5,5 cm. Maska av. 
Sy ihop kortsidorna. Lägg 
remsan omkring de 7 m (se 
modell). Snibbar: Lägg upp  
5 m, sticka rätst i 3 cm. 
Minska nu 1 m i ena sidan 
vartannat v till 1 m återstår.  
Ta av tråden. Sticka 1 snibb 
till. Sy till dessa på avigsidan 
på rosetten. Trä på rosetten på 
halsbandet.

Den stickade 
gula rosetten 

blir en fin 
detalj!

SOM FIXAR DRAGET!
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Sticka sötaste taxen som passar perfekt att 
placera där det drar kallt från ett fönster 
eller en dörr. Den här drag-hunden är  
både praktiskt och väldigt charmig!
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