HJÄLPJÖSSE 2022

ÖRONEN

•

Du behöver minst fyra garn i olika färger (jössegarn,
byxgarn, skjortgarn och garn till halsduk).

På nästa varv stickar du 8 maskor, avmaskar 4 maskor mitt på huvudet, stickar 16 maskor och avmaska igen 4 maskor. Sticka de
resterande 8 maskorna.
Sticka nu det första örat som rundstickning (4 maskor/sticka) 10
varv och på nästa varv minskar du enligt följande: I början av 1:a
och 3:e stickan gör du en överdragshoptagning och i slutet av
stickorna 4 och 2 stickar du 2 räta maskor tillsammans.
Sticka följande varv utan att minska. Sedan minskar du in såsom
tidigare på följande varv.
På nästa varv stickar du 2 maskor tillsammans på alla stickor, klipper av garnet och dra det genom maskorna. Dra ihop och fäst.
Sticka andra örat på samma sätt.

•

Strumpstickor i storlek 3 mm, 3,5 mm eller 4 mm beroende av garnets tjocklek och stickfasthet.

ARMARNA

Förnyad stickmonster
Anu Pensola
DU BEHÖVER
Tvättbart blandgarn, som till exempel sockgarn, passar
bäst. Du kan sticka Hjälpjössen i vilket garn som helst,
tjocklek spelar ingen roll, för jössarna får vara av olika
storlek.

•
•

Från armhålet: Plocka upp 16 maskor med skjortgarnet för armen
från armhålet (4 maskor/sticka).
Sticka 20 varv rundstickning såsom skjortan.
Byt till jössegarnet och sticka 8 varv.
9:e varvet: *sticka 2 maskor, sticka 2 räta maskor tillsammans.*
10:e varvet: sticka alla maskorna utan att ta in.
11:e varvet: *sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor tillsammans.*
12:e varvet: *sticka 2 räta maskor ihop*. Klipp sedan av garnet och
dra det igenom maskorna. Dra ihop och fäst garnet.
Gör andra armen på samma sätt.
Fäst alla garnändar ordentligt.
Öppningarna för att fylla i vadd finns mitt på huvudet, i fotsulorna
och i skrevet finns en liten öppning.
Fyll jössen med polyestervadd och brodera ett glatt ansikte. (Du
kan brodera ansiktet också innan du fyller jössen). Sy fast öppningarna under fotsulorna, på huvudet och i skrevet.

Stoppnål
Vadd att fylla jössen med

Hjälpjössen stickas I rundstickning med början från benen.

BEN och KROPP
Lägg upp 20 maskor i jössegarnet och fördela dem jämnt
så att det blir 5 maskor per sticka.
Sticka 12 varv slätstickning.
Byt till byxgarnet och sticka 30 varv slätstickning.
Flytta över benet på ett hjälpgarn eller en sticka för att
vänta och sticka ett likadant ben.
Förena maskorna till en rundstickning (10 maskor/sticka)
och sticka ännu 16 varv med byxgarnet.
Byt till skjortgarnet och sticka skjortan 20 varv som du
vill (slätt, ränder, räta och aviga varv, mönster e.d.) Börja sedan från armhålan så att du stickar 8 varv på
framstycket fram och tillbaka och sedan på bakstycket på
samma sätt.

HALSDUK
Lägg upp 7 maskor
Sticka rätstickning fram och tillbaka tills halsduken är ungefär 30
centimeter lång. Maska av stickningen.
Knyt halsduken runt jössens hals och sy fast den noggrannt i
nacken.

Gör stickningen igen till rundstickning, byt till jössegarnet
och sticka huvudet med 20 varv.
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