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STICKAT FODRAL TILL I-PHONE 
STORLEK: Det färdiga stycket ska vara ca 13 x 13 
cm när det ligger platt. Alltså lite smalare än själva 
mobilen, men lika högt/långt som mobilen. 
MATERIAL: Alt 1: 50 gram Garnverkets Grova 
Ekobomull (tål maskintvätt 60 grader).  
Alt 2: 50 gram Datcha ull-mixgarn från Plassard. 
 
STICKSÄTT: Rätstickning, d v s räta maskor på alla varv. 
STICKSTORLEK: Stickor nr 3 mm. 
MASKTÄTHET: 23 maskor och 38 varv = 10x10 cm. Stämmer inte det så byt stickor. 
 
BESKRIVNING: Lägg upp 30 m på st 3 mm. Sticka rätstickning tills hela stycket går nästan 
runt din mobil utan att du sträcker stickningen. Jämför med måtten under Storlek ovan. 
Maska av, inte för hårt. 
 
MONTERING: Sy ihop fodralet i sidan och nertill med samma garn. Dra inte åt för hårt så 
fodralet blir mindre än det ska. Fäst lösa trådar noga. Trä på fodralet på mobilen.  
 
PIMPA FODRALET: Brodera nåt personligt på fodralet, initialer, siffra, blomma eller annat i 
avvikande färg eller garn. Vill du kunna slänga fodralet i tvättmaskinen i 60 gr så ska du ha 
bomullsgarnet i både fodral och applikation, annars kan du ta vilket garn eller material som 
helst. 
Sy eventuellt fast 2-3 fina eller galna knappar högst upp på fodralet och virka på 
motsvarande sida 2-3 knappöglor.  
 
TIPS! Vill du göra ett fodral med andra mått men med samma masktäthet som detta? Mät 
mobilen. För varje cm mobilen är hög/lång lägger du upp 2,3 m. För varje cm mobilen är 
bred/smal stickar du 3,8 v rätstickning. Har du garn med annan masktäthet så får du 
provsticka och sedan räkna ut hur många maskor du bör lägga upp.  
 
FÖRSLAG VIRKAD BLOMMA:  
Material: Restgarner som passar till virknål nr 3-3,5 mm. 
Förklaringar: Lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast maska, hst = halvstolpe, st = 
stolpe.  
Virka 8 lm och slut dem till en ring med 1 sm, virka 4 lm, 1 fm i lm-ringen, upprepa tills det 
finns 5 lm-bågar runt lm ringen. I varje lm-båge virkas 1 fm, 1 hst, 3 st, 1 hst och 1 fm. Fäst 
tråden. 
 
Sy fast en liten säkerhetsnål på blommans baksida och fäst den på mobilfodralet. På så sätt 
kan du byta ut blomman mot annan applikation. 
 
 
Vi hjälper dig gärna om du har frågor betr garn eller beskrivning. 
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