


 
Material 
3 strumpstickor storlek 3 eller 3.5 
Bomullsgarn  
Vadd, kuddstoppning eller dylikt. Ska kunna tvättas i 60 
grader. 
 

Förkortningar  
rm – rät maska 
lf – luftmaska 
tsm – tillsammans (minskning) 
Omsl – Omslag 
 

 
Kropp 
Lägg upp 12 maskor fördelade över 3 strumpstickor 
storlek 3 eller 3.5, spara en bit tråd att använda för att 
dra ihop huvudet med. 
v.1: 12rm 
v.2: [2rm, öka1]x4 =16m 
v.3: 16rm 
v.4: [1rm, öka1]x8=24m 
v.5: 24rm 
v.6: [2rm, öka1]x8=32m 
v.7: 32rm 
v.8: [3rm, öka1]x8 =40m 
v.9-23: 40rm 
  
Dra ihop huvudet vid starten och fäst tråden. 
 
v.24: 2rm, [2rm tsm, 8rm]x3, 2rm tsm, 6rm = 36m 
v. 25-26: 36rm 
v.27: 2rm, [2rm tsm, 7rm]x3, 2rm tsm, 5rm = 32m 
v.28-29: 32rm 
v. 30: 2rm, [2rm tsm, 6rm]x3, 2rm tsm, 4rm=28m 
v.31-32: 28rm 
v.33: 2rm, [2rm tsm, 5rm]x3, 2rm tsm, 3rm =24m 
v.34-35: 24rm 
v.36: 2rm, [2rm tsm, 4rm]x3, 2rm tsm, 2rm = 20m 
v.37: 20rm 
v.38: Maska av 2 maskor, sticka första armen. 
 

 

 
OBS: AV säkerhetsskäl får armarna max vara 22 cm i längd när de är UTDRAGNA.  
 
Arm: 
v.1: Lägg upp 20-30 nya maskor (prova med 20 först och 
se hur lång armarna blir, kom ihåg att en arm inte får 
vara längre än 22cm i utsträckt läge!) 
v.2: Sticka tillbaka med 3m i varje lf från föregende varv 
såhär: [1r, 1omsl, 1r] 
v.3: [3m i en maska från föregående varm enligt ovan, 
1rm i nästa maska, 3m i 1rm] upprepa varvet ut. 
v.4: Avmaska alla maskor på armen + 2 maskor från 
kroppen. Gör nästa arm. Fortsätt tills du avmaskat/gjort 
armar runt hela kroppen. Fyll bläckfisken med stoppning. 
 

Botten: 
v.1: Samla upp 20m från kroppen/under bläckfiskens 
armar. 
v.2: 20rm 
v.3: [2rm tsm, 2rm, 2rm tsm]x4=12m 
v.4: 12 rm 
v.5: Klipp av garnet och trä garnet med en nål genom 
alla m. Ta bort stickorna, dra ihop och fäst tråden. 
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