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Stickad anka 
Framtaget av Alan Dart 

 
 

 

 
Mått  
8 cm hög och 10 cm lång  
 

Material 
Tvinnat ullgarn eller akrylgarn - 8 g gul, ca. 
150 cm orange och ca. 50 cm svart 
Stickor Nr 3 
Fyllning 

Stickfasthet 26 m och 36 varv på stickor 3 = 
10 x 10 cm. 
 
OBS Lägg upp maskorna på båda stickorna. 
Ökning görs genom att sticka på både fram 
och baksida, annars kommer masknumret 
inte att vara korrekt. 
 

Kropp (1 stycke) 
Lägg upp 8 m med gult garn.  
Kroppens bakre del 
Sticka 2 varv slätst. 
Lägg upp 4 m i början av nästa 4 varv (24 
m). 
Öka 1 m i början av nästa 4 varv (28 m). 
Sticka 2 varv slätst. 
Öka 1 m i början av nästa 2 varv (30 m). 
Sticka 2 varv slätst. 
Öka 1 m i början av nästa 2 varv (32 m). 
Sticka 10 varv slätst. 
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Kroppens främre del 
1a minskning 
*Sticka 1 m, sticka ihop 2 m, sticka 1 m*, 
repetera * - * varvet ut (24 m). 
Sticka 3 varv slätst. 
2a minskning 
*Sticka 1 m, sticka ihop 2 m*, 
repetera * - * varvet ut (16 m). 
Sticka 1 varv släts. 
3e minskning 
*Sticka ihop 2 m*, 
repetera * - * varvet ut (8 m). 
Sticka 1 varv släts. 
Ta av garnet, se till att ha en lång ände (för 
att sy ihop arbetet), dra garnet genom 
maskorna på stickan, dra åt och fäst. 
 

Huvud (1 stycke) 
Lägg upp 7 m med gult. 
Huvudets bakre del 
Sticka 2 varv slätst. 
1a ökning 
Öka en m i varje m (14 m). 
Sticka 1 varv slätst. 
2a ökning 
*Öka 1 m, sticka 1 m *, repetera* - * varvet 
ut repetera (21 m) 
Sticka 3 varv slätst. 
3e ökning 
*Sticka 1 m, öka 1 m, sticka 1 m *, repetera 
* - * varvet ut repetera (28 m) 
Sticka 7 varv slätst. 
Huvudets främre del 
1a minskning 
*Sticka 1 m, sticka ihop 2 m, sticka 1 m*, 
repetera * - * varvet ut (21 m). 
Sticka 3 varv slätst. 
2a minskning 
*Sticka 1 m, sticka ihop 2 m*, 

repetera * - * varvet ut (14 m). 
Sticka 1 varv släts. 
3e minskning 
*Sticka ihop 2 m*, 
repetera * - * varvet ut (7 m). 
Ta av garnet, se till att ha en lång ände (för 
att sy ihop arbetet), dra garnet genom 
maskorna på stickan, dra åt och fäst. 
 

 
 

Näbb (2 stycken) 
Lägg upp 5 m med orange. 
Sticka 2 varv slätst. 
1a minskning 
Lyft av 1 m, sticka 1 m, ta upp den lösa m, 
sticka 1 m, sticka ihop 2 m (3m). 
2a minskning 
Lyft av 1 m, sticka ihop 2 m, ta upp den lösa 
m. 
Ta av garnet och trä genom den sista 
maskan. 
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Montering 

Kropp och huvud sys från rätsidan med 
madrasstygn. 
 
Sy ihop kroppen från den främre delen och 
bakåt. Lämna ca 2,5 cm och fyll kroppen 
med stoppning. Sy ihop resten och avsluta 
genom att vika ned ankstjärten och sy 
genom den. 
Sömmen går längs undersidan av kroppen. 
Platta till den lite i botten så den inte välter. 
 
Sy ihop huvudet från den främre delen och 
bakåt. Lämna ca 2,5 cm och fyll huvudet 
med stoppning. Sy ihop resten. Trä garnet 
genom varje maska, dra åt och fäst garnet. 
 
Sätt huvudet med sömmen nedåt så att 
framkanten är i linje med kroppens 
framkant. Sy fast i en cirkel, som motsvarar 
ca 6 m i bredd.  
 
Dela det svarta garnet. Bordera dit ögonen 
genom att sy 6 små kedjestygn för varje 
öga. Fäst tråden så de göms av näbben. 
 
Näbben sys ihop längs sidorna med  
avigsidan utåt. Ingen stoppning behövs. Fäst 
den på ankan genom att sy i varje maska. 
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