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Material: Välj ett vitt garn och stickor som passar dig, t.ex. Carolina (100% akryl) och stickor 4 mm. 
Du behöver också vadd till stoppning, en stoppnål och eventuellt en tunn ståltråd till vingarna. 
Gärna också något som symboliserar en olivkvist, t.ex. en grön tråd eller ett band.

Mönster: Mosstickning: Varv 1: *1 r, 1 a; upprepa från * varvet ut.
Varv 2: *1 a, 1 r (så att avig maska sitter ovanpå en rät maska från föregående varv och tvärtom); 
upprepa från * varvet ut.

Kropp: Lägg upp 20 maskor. Sticka en fyrkant. Mät diagonalt 
från hörn till hörn. Maska av.

Vingar: Lägg upp 6 maskor. v.1: Sticka ett varv mosstickning. 
v.2: Öka 1 m. i var sida. v.3: Sticka ett v.  
v.4: Öka 1 m. i var sida. (10 m). Sticka ytterligare 8 varv 
mosstickning. Maska av 1 m. i början av v. tills m. tar slut. 
Upprepa detta så att du har två vingar. Se bild 1.

Montering 
Kroppen: Vik diagonalt till en trekant. Sy ihop en och en halv sida. Se bild 2.
Fyll först vadd längst in fram till huvudet. Därefter vadd i hela kroppen. Sy ihop hela kroppen. 
Forma till kroppen.  
Tråckla och dra ihop en tråd runt halsen.

Vingarna: Sy fast vingarna en och en på kroppen på ovansidan. Se bild 3

Upphängning: Hitta balanspunkten och fäst en tråd på ryggen. Se bild 4

Extra tips för vingarna: Trä tunn ståltråd genom kropp och vingar och forma till en flygande duva. 

Monteringstips via film: Gå in på textilmuseet.se/utstallningar och klicka på We Knit for Peace. 
Här hittar du en länk till en film av monteringen. Filmen är skapad av Sticka för Fred i samarbete 
med Kulturhuset Vita Skolan.
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