Sticka en boll med
Strömsömönster
Design: Lee Esselström

Sticka en julgranskula eller en boll till barnen
eller husdjuren. Det går väldigt lite garn till
en boll så det här är ett passligt restgarnsprojekt. Du kan bra använda samma garn som du
använt till Strömsötröjan, men använd gärna
mindre stickor så att bollen inte blir så stor.
Jag stickade en julgranskula med garnet Maija
(130 m/50g), färg 202 och 209 och stickor 2
mm - det gav en boll med ca 8 cm i diameter,
den passar till julgranen. Andra garnförslag är
till exempel Novita Nalle.
Den större bollen stickade jag med garnet
Janne (100 m/50g) färg 402 och 409 och
strumpstickor 3 mm - det gav en boll med ca
10 cm i diameter. Det passar som leksaksboll.
GÖR SÅ HÄR:
1. Lägg upp 12 m, med bottenfärgen, på dubbla strumpstickor 2 mm till en liten boll eller 3
mm till en större boll. Fördela maskorna på 4
stickor med 3 m per sticka.
2. Sticka enligt diagrammet. Den färg som du
inte stickar med tvinnar du med på baksidan.
Mönstret upprepas fyra gånger efter varandra så på varje sticka stickas diagrammet en
gång.
3. När du stickat ett par varv med hoptagningar kan du fylla bollen med vadd innan du
stickar vidare.
4. Efter att du stickat sista varvet med vitt (eller din mönsterfärg), klipp av den vita tråden
och fäst den inne i kulan.
5. När du stickat sista varvet enligt mönsterdiagrammet, lägg i lite mer vadd och forma
bollen.

6. Klipp av det röda garnet (bottenfärgen)
och dra det igenom de kvarvarande 12 m och
snörp ihop. Fäst tråden ordentligt.
7. Fäst även tråden i starten och sy igenom
alla startmaskor så att även det lilla hålet i
den ändan snörps ihop.
8. Blöt bollen försiktigt genom att spreja vatten på den med en sprejflaska. Krama bollen
så att fukten kommer åt alla maskor så att
de lägger sig snyggare. Forma bollen och låt
den torka.
9. Sy fast en garnstump till upphängning eller
virka en ögla med luftmaskor och sy fast den
som upphängning om du vill hänga upop din
boll i granen eller på en krans.
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