
Sticka en katt - roligt och lätt!
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Sticka! En riktigt egen katt! Enfärgad, flerfärgad, randig! Eller många katter! Också till en 
kompis! 
En soffkatt, en påskkatt för Blåkullaresan, en stallkatt, en gosekatt! 

Du kan använda nästan vilket garn som helst. Den svarta ”påskkatten” på bilden är stickad av ett 
mjukt, lurvigt polyamid- eller nylongarn. 

Aaa… Nylon var ett nytt material på 1950-talet som användes till strumpor, skjortor, gardiner, 
till och med lakan. Nylon var mycket trendigt och uppskattat emedan det var lättskött. Lätt att 
tvätta, torkade omedelbart, behövde inte strykas. Nackdelarna brydde man sig inte om. Och 
tänk om! man hade haft den här typens nylongarn på den tiden…    

Du behöver:

- stickgarn och lämpliga stickor
- fyllning (ull, fibervadd, garnstumpar), stoppnål
- knappar till ögon och nos, nål, sytråd

Garnets tjocklek och maskornas antal inverkar på kattens 
storlek. Delarna till katten på bilden är stickade enligt 
mönstrets proportioner, men kan ändras om du så vill. En 
kattunge har rätt stort huvud och kort svans i förhållande till 
kroppen. Du kan också ändra maskornas antal.

Stickanvisning:
Kropp: Lägg upp (20) 30 m. Sticka rätstickning tills stycket 
når önskad längd ca (40) 60 v. Maska av. 
Huvud: Lägg upp (12) m. Sticka rätstickning tills stycket når 
önskad längd (30-35) 50-55 v - 2 x det färdiga huvudet. 
Maska av. 
Svans. Lägg upp (10) 12 m. Sticka rätstickning tills svansen 
når önskad längd. Maska av.  

Montering: 
Sy ihop kroppstyckets hörn till ben. Fyll och sy ihop magen. 
Vik huvudstycket på mitten. Sy först ihop kanterna efter det 
markeringssömmarna för öronen. Fyll huvudet, dra ihop det 
nertill och fäst vid kroppen. 
Sy ögon, nos och morrhår. 
Vik svansstycket i längdriktningen, sy och fyll lagom mycket. 
Fäst svansen vid kroppen. 

Mjau! Klart! Kanske en rosett?
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