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Stickad tomte i akrylgarn med 
träpärlor som händer och fötter

Jultomten stickas i Fantasia akrylgarn med tomteluva, halsduk och långa armar och ben.  
Vi har använt strumpstickor nr. 4. Huvudet är ett färdigt tyghuvud och de långa armarna och benen består av 

garntrådar med träpärlor. Tomten är ca. 26 cm hög och ca. 5 cm bred.

Kropp
1:   Lägg upp 6 m på stickor nr. 4 och fördela på 3 

strumpstickor (6)
2:   Sticka räta, omslag (12)
3:   Sticka räta, omslag (24)
4-21:   Sticka räta
22:   2 räta ihop (12)
Fyll kroppen med dockfyllning.
23:   2 m räta ihop (6)
Klipp till garnet så det bliver en tråd på 15 cm.
Sy fast tomtens huvud i hålet på kroppen samtidigt som hålet 
stängs.

Luva
1:   Lägg upp 20 m på stickor nr. 4 och fördela på 4 

strumpor
2-4:   växelvis 1 räta och 1 aviga (20)
Byt till röd och fortsätt med rätstickning
4-16:   sticka räta (20)
17:   2 räta ihop (10)
18:   2 räta ihop (5)
Klipp, avmaska de sista 5 m och fäst.
Gör pompomer på luvan genom att föra 4 vikta trådar av vitt 
garn på ca. 10 cm genom luvans topp. Ändarna av garnet förs nu 
genom den vikta delen av garnet. Klipp till pompomen.
 

Halsduk
Lägg upp 3 m på sticka nr. 4
Sticka växelvis 2 varv röd och vit, totalt 16 gånger
Klipp och fäst

Förkortning
M = maska

Armar och ben
Tvinna 2 garntrådar på 120 cm till snodden har en passande 
fasthet. Vik snodden på mitten så de tvinnar ihop sig. Gör nu en 
knut på den ca. 55 cm långa snodden.
Sätt en 10 mm träpärla på snodden vid knuten. För snodden 
genom kroppen i armhöjd . Sätt på ännu en träpärla på snodden 
och gör en knut. Armarna ska vara ca. 7 cm från kropp till knut på 
bådasidor.
Gör likadant med benen. Benen ska vara ca. 11 cm från kropp till 
knut.


