
Jungman Jansson, Calle
Schewen och Frithjof An-
dersson, tre salta gossar, al-
la tre stickade nästan rätt
upp och ned i samma fason.
En skojig maskot till den
som seglar och en välkom-
men leksak till barn i alla
åldrar.

Storlek: 25 cm.
Material: Rester av acrylgarn, t ex
Delfin från Jakobsdals AB eller mot-
svarande kvalitet i färgerna blått, vitt,
grått, svart och rött. St nr 4. Vadd till
fyllning, svarta och röda filtrester. 4
guld knappar och 6 små svarta
knappar.
Förkortningar: Se omslagets baksida.
Masktäthet: 18 m och 26 v = 10 x 10
cm.

FRITHJOF ANDERSSON
Ben: Lägg upp 24 m med svart garn
och sticka slätst, först 2 cm svart,
därefter 6 cm grått. Sticka det andra
benet lika.
Kropp: Flytta m från benen över på en
st = 48 m och sticka slätst 10 cm blått,
8 v vitt (huvud) 2 v blått. Sticka 2 r v
vitt och fortsätt i släts t med blått tills
arb mäter 25 cm.
Vänster arm: Lägg upp 12 m med vitt
och sticka 5 v slätst, fortsätt med blått
tills armen mäter 12 cm. Avmaska.
Höger arm: Börja som vänster arm
med 5 v vitt, sticka därefter turvis 2 v
slätst i blått och 2 v r i vitt. När tre vita
ränder har stickats, fortsätts i blått
som på vänster arm.
Montering: Sy ihop benen och ryggen
och fyll dem med vadd. Sy igenom
fötterna, benen och halsen på tvären
med efterstygn, se bilden. Sy huvudet.
Sy ihop ärmarnas uppläggningskant
snett och fyll ärmarna. Sy fast dem på
kroppen. Sy en röd tofs mitt uppe på
huvudet. Sy en krage mitt fram med
vitt garn med masksöm. Klipp ut
ögon, kinder och en slips i filt och sy
på dem. Munnen sys med svart garn
och gradbeteckningarna på ärmen
med rött garn. Sy till slut 4 guIdknap-
par mitt på kroppen.

JUNGMAN JANSSON
Stickas som föregående, fötter svar-
ta, ben vita, kropp, huvud och armar
vita. När kroppen mäter 9 cm delas



arb som följer: Plocka över de mitter-
sta 18 m på en säkerhetsnål (fickan)
och lägg upp 18 nya m i stället och
sticka alla m tills arb mäter 15 cm. Ta
åter upp de 18 från säkerhetsnålen
och sticka fickan i slätst på de mitter-
sta 14 m och rätst på de yttersta 2 m i
båda sidor. När fickan mäter det sam-
ma som resten av kroppen, stickas
fickans 18 m och de mittersta 18 m på
kroppen 2 och 2 tills. Därefter stickas
de 2 mittersta m i rätst. För varje v
stickas 1 m mer i båda sidor i rätst, så
att där blir en trekant i halsen. Sticka
huvudet färdigt i vitt och avmaska när
arb mäter 25 cm.
Arm: Stickas som den första dockans,
men i vitt och 8:e v stickas r.

Montering: Se tidigare. Brodera ett
ankare på fickan och sy masksöm i
blått mellan ränderna i halstrekanten.
Sy 6 små svarta knappar under
ankaret.
Hår: Klipp 5 cm långa garnändar och
knyt fast dem på de 3 översta cm på
huvudet. Sy fräknar med rött garn.

CALLE SCHEWEN
Ben: Lägg upp 24 m med rött garn och
sticka slätst. När arb mäter 3 cm,
avmaskas 4 m i båda sidor. Sticka
vidare rakt upp med de mittersta 16
m. Byt till blått garn när arb mäter 6
cm och lägg upp 4 nya m i båda sidor.
När arb mäter 9 cm avmaskas alla m.
Kropp: Lägg upp 48 m med rött garn

och sticka 1 v r * sticka 2 r v vitt, 2 r v
blått, 2 r v vitt, 2 r v rött. Upprepa
från * tills arb mäter 4 cm. Lägg upp
18 m till ficka, och sticka ränder,
liksom på kroppen. Placera fickans m
framför de mittersta 18 m på kroppen
och sticka m tills 2 och 2. Sticka vidare
i räts t med ränder och sticka samtidigt
trekanten i halsen i slätst i vitt. Vid 8
cm byts till slätst i enfärgat vitt i 4 cm,
därefter 4 v blått, 2 v vitt. Fortsätt i
blått tills arb mäter 16 cm, avmaska.
Arm: Stickas i slätst i vitt (5:e till och
med 14:e v i rätst).
Montering: Se den första dockan. Fyll
benen och sy fast dem. Brodera ett
ankare på trekanten i halsen och sy en
tofs mitt uppe på huvudet.


