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Tova sittdyna i tvättmaskinen
En mjuk och fin sittdyna i värmande ull är 
bra att ha till utflykter, speciellt när det är 
vinter och kallt. Riktigt tätt och tjockt blir det 
när man tovar den stickade sittdynan i tvätt-
maskin. Den färdiga dynan blir ca 40x40 cm.

Gör så här: 
Lägg upp ca 65 m med grått garn.
Sticka rätstickning tills du får en  
fyrkant som är ca 48x48 cm.
Maska av.
Virka en kant med grönt garn. 
Varv 1: Gör ca 58 fm längs var sida 
samt 2 lm i vardera hörn. (Anpassa 
antalet m efter hur fast din stickning 
är. Om kanten blir vågig, gör några 
färre m längs var kant). Avsluta varvet 
med en sm i första fm.
Varv 2: *virka en hst i varje fm samt 1 
hst i lmb i hörnet, 2 lm, 1 hst i lmb*, 
upprepa * - * längs resterande tre 
sidor. Avsluta med en sm i första hst.
Maska av.

Hank:
Lägg upp 27 lm med virknålen.
Rad 1: Börja virka i andra lm från 
nålen. Virka 26 hst. Gör en lm  
(vändmaska). 
Rad 2: Vänd och virka i fm i varje hst.
Maska av men klipp av garnet en bit 
från arbetet så att du kan fästa med 
det. 
Sy fast hanken mitt på en av kanterna. 
Fäst alla lösa trådar.

Tovning:
Rulla in den stickade dynan i en stor 
handduk eller bomullstyg i liknande 
färg. Tvätta i tvättmaskin i 40 °C. Välj 
ett vanligt program för kulörtvätt (inte 
ulltvättprogram eller liknande) och 
tvätta med vanligt tvättmedel, gärna 
med några andra plagg eller hand-
dukar i liknande färger. Blir resultatet 
inte tillräckligt tovat kan du prova att 
tvätta den en gång till på samma sätt. 
Forma sittdynan när den fortfarande är 
fuktig genom att dra i den, om formen 
behöver jämnas till. 

INSTRUKTION

Du behöver:
Ca 180 g Álafosslopi mörkgrå (323088)
Ca 80 g Álafosslopi grön (323084)
Stickor 6 mm (981671)
Virknål 6 mm (981758)

Förkortningar:
M = maska
Lm = luftmaska
Fm = fast maska
Sm = smygmaska
Hst = halvstolpe
Lmb = luftmaskebåge


