
 

  
 

SPEDDA TOSSAN 

 

 
 
 
 
Storlek   ca 37-40 

Höjd    

Stickor/Virknål  stickor 5,5 mm och strumpstickor 4,5 mm 

Garn  Lowisa 

Garnåtgång  2 st nysan Lowisa a´50 gram 
 



 

  

Mönster 
 
Lägg upp 32 maskor på stickor nr 5,5.  

 
1:a varvet stickas alla maskor räta. 
 
2: varvet stickas först 10 räta maskor, 1 avig, 10 räta, 1 avig, 10 räta. 
 
3:a varvet stickas 32 räta maskor.

 
 
Upprepa varv 2 -3 till arbetet mäter ca 13 cm.  
Tips: sätt två markörer vid varje avigmaska på avigsidan av arbetet så 
blir det lättare att se var man ska sticka avigmaskorna.  
Rätsidan på arbetet är när uppläggningstråden hänger på höger sida. 
Avigsidan är baksidan. 
 
Byt till strumpstickor nr 4,5 på ett räta varv (det varv där “linjerna syns”). 
Sticka så du får 8 maskor på 4 st strumpstickor.  
Sticka med hjälp av den 5:e strumpstickan ihop arbetet med räta 
maskor tills arbetet mäter ca 20 cm.  



 

  

 
Nu är det dax att minska för tån: 
På sticka nr 1 stickas räta fram tills 3 maskor återstår. 
Nu stickas en ödhpt = överdragshoptagning (ödhpt): lyft en ostickad 
maska från vänster till höger sticka, sticka sedan nästa maska rät, ta 
därefter den lyfta maskan och dra den över den stickade maskan. 
Resultatet blir en minskning.Sticka därefter en rät maska. 
Detta upprepas till på sticka nr 3. 
På sticka nr 2 stickas först en rät maska. 
Sedan stickas två räta maskor tillsammans, detta blir en minskning. 
Detta upprepas på sticka nr 4. 
 
Dessa minskningar upprepas vartannat varv fram tills 2 maskor på 
varje sticka återstår. 



 

  
Tag av garnet (spar ca 40 cm till att fästa med) och sy tråden igenom de 
kvarvarande maskorna. 
Vänd tossan ut och in och och fäst i tån och sy ihop för hälen. 
 
Vill du se mer av vår design?  
Titta in här,  www.speddagarn.se. 
 
Tips: 
Gör en rolig tofs och fäst på Spedda Tossan. 
 

 

http://www.speddagarn.se/

