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Stickad Kanin - kanin ur en stickat kvadrat 
 
 
En mönster som du kan använda om du är nybörjare i stickning. 
 
Gör en kanin ur en stickad kvadrat - det är nästan lika enkelt som att trolla fram en 
kanin ur en hatt! 
 
 
 

 

 
 
Att göra denna kanin börjar med att sticka en kvadrat av cirka 15 cm. Genom att sy in 
delar formas kaninens fötter och huvud. Gör ett par öron och en svans och du har en 
sådan underbar gåva till exempel till en nyfödd baby 
 
 
Materialet: alla typer av mjuk och fluffig garn i de färger du vill ha går bra att 
använda. Du behöver inte mycket garn. Du bör ha tillräckligt med garn till att sticka 
en 15 cm. stor kvadrat, ett par öron och en svans. Stickorna bör vara tillräckligt tjocka 
för att inte fyllningen lyser igenom den stickade ytan. Man rekommenderar vanligtvis 
stickornas storlek på etiketten runt det garnet du vill sticka med. Om stickar med 
stickor som är en storlek mindre, blir arbetet oftast lite fastare. Om det till exempel 
står på etiketten att man ska sticka med storlek 3,5 tar du i så fall stickor 3. Om du tar 
grövre (så i detta fall 4) blir arbetet lösare och kan fyllningen lyser igenom. Du 
behöver förresten också en grov brodernål (utan spets), knappnålar och fyllning. 
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Instruktioner: 
 
Steg 1: Sticka kroppen 
Lägg upp tillräcklig antal maskor för att sticka en kvadrat av cirka15 cm bred. (Se 
anvisningar på etiketten av det garn du vill använda) 
Arbetet bli stickad i slätstickning ( dvs. sticka 1 varv rätta maskor, 1 varv aviga 
maskor) tills arbetet mäter samma längd som bredd. 
Maska av. Bestäm vilken sidan du vill ha som utsida av din kanin. (rätsida = den släta 
sidan eller avig sida = den bubbliga sidan)  
 
Steg 2: Sy huvudet 
Följ diagrammet (Fig. 1). Sätt markörer vidd punkterna A - A1 - H. Trä en tråd av ca 
65 cm i kaninens färg. Lämna vidd ena änden av tråden ca 25 cm hängande och sy 
från punkt A till punkt A1 över punkt H och slutligen tillbaka till punkt A. Använd 
förstygn. Fyll huvudet och dra på både trådändan. Knyt dem ordentligt. Använd den 
tråd av 25 cm till att forma hakan. 
 
Steg 3: sy framfötter 
Sätt markörer vidd punkten B – B1 – C och C1. Med resttråden av steg 2 syr man 
vinklar AB - BC och A1-B1 mot B1-C1. 
 
Steg 4: sy bakfötter 
Sätt markörer vidd punkten D – E - F och D1 - E1. Trä nålen med en tråd av cirka 70 
cm. Lämna här (så som i steg 2)  35 cm hängande och börja sy vidd punkt F. Sy via 
punkt FE mot punkt ED.  sy sedan spegelvänd med den hängande tråden från punkt 
F mot den andra sidan (= punkt D1 - E1) 
 
Steg 5: sy kroppen klart 
Fyll kroppen ordentlig. Stäng magens söm. Ta både framfötter fram och sy de fast 
vidd kroppens/magens sidor. Fäst tråden in i kaninens mage. 
 
Steg 6: sticka öronen 
Lägg upp 5 eller 6 maskor. Sticka 10 till 12 varv rättstickning. Minska nu vartannat 
varv vidd både sidor 1 maska så att det formas en trekant. När du har 2 maskor kvar. 
Sticka 1 varv till och sedan sticka de 2 sista maskor rätt tillsammans. Klipp tråden 
och dra tråden genom den sista masken. Använd trådresten för att fasta öron på 
huvud och fäst tråden sedan i magen. Gör ett öra till. 
 
Steg 7: forma en svans 
Ta en bit fyllning och forma en liten boll. Sy fast denna boll mot kaninens bak. Man 
kan också ta en virknål och forma en boll inuti kaninens kropp så att det uppstår en 
boll in i kroppen.  
 
 
Nu är din kanin klart. 
 
 
Lycka till! 
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