
Viking Fox4you 
Bolero                                          1210-1 
Storlek                                                                           One size                             

Hel längd ca                                                                         25cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3% 

Polyamid). Nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 702                                                                         4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + 1 m tunt silkesband. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

BOLERO 

Lägg upp på st nr 8, 80 m och sticka rätstickning fram och tillbaka 

samtidigt som du minskar 1 m i början på varje v 20 ggr (10 ggr i 

var sida). Maska därefter av 2 m i början av varje v 8 ggr (4 ggr i var 

sida) och därefter 4 m i början av varje v 6 ggr (3 ggr i var sida). Det 

är nu 20 m på stickan. Maska av. Ta den lösa änden från 

uppläggningskanten och fäst den i den första av de avmaskade 20 m. 

Ta änden från den sista avmaskade m och fäst den med den sista m 

från uppläggningskanten. Du har nu fått 2 ärmhål. Fäst ett tunt 

silkesband (med sytråd) i den ena sammanfogningen och fortsätt trä 

den längs hela uppläggningskanten och avsluta i andra 

sammanfogningen. Ta på dig boleron och dra till silkesbandet så att 

det sitter ordentligt innan du fäster det i andra sammanfogningen. 

(Kanten med silkesbandet vänder upp mot nacken).  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Halsduk                             1210-2 

Storlek                                                  Dam 

Bredd:                         23 cm 

Hel längd:                                                                            ca 140 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3% 

Polyamid). Nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 722                                                                         10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund eller parstickor nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

HALSDUK 

Lägg upp 25 m på st nr 8. Sticka rätt fram och tillbaka till alla 10 

nystanen är förbrukade. Se till att det finns tillräckligt med garn till 

avmaskning.   

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Krage                                           1210-3 

Storlek                           Dam 

Hel längd mitt fram:                                                  ca  45-50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3% 

Polyamid). Nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 792                                                                        8 nystan  

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

KRAGE 

Börja överst på kragen och lägg upp 48 m på st nr 8, sticka ca 10 
cm runt i slätstickning, sätt markeringar mitt fram och mitt bak. 
Fortsätt i slätstickning men öka 1 m på var sida av markeringen 
på varje v tot 5 ggr, därefter på vartannat v. Öka så här till alla 8 
nystan är förbrukade (se till så du har tillräckligt kvar för att 
maska av). Maska av extra löst. Fäst ev lösa trådar. 
 
Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox 
Rund sjal                                    1210-4 

Storlek                              Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3% 

Polyamid). Nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 510                                                                          9 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

SJAL 

Lägg upp 90 m på st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka till arbetet 

mäter ca 30 cm (eller till alla 9 nystan är slut). Se till så det finns 

tillräckligt med garn kvar till avmaskning. Maska av löst. Sy ihop 

kortsidorna så det bildas en ring men vrid den ena sidan upp och ner. 

Sjalen blir nu vriden mitt fram. Fäst ev lösa trådar. 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 



Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Mössa, krage, pulsvärmare  1210-5   
Storlek      Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

MÖSSA 

Färg nr 702      3 nystan 

PULSVÄRMARE 

Färg nr 702     2 nystan  

KRAGE 

Färg nr 702      3 nystan  

 

Stickor och tillbehör: Liten rundst 40 cm och strumpst nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 52 m på en liten rundst nr 8, sticka runt i slätstickning till 

arb mäter ca 18 cm. Minska för toppen såhär: Sticka 2 rm, 2 m rätt 

tills, upprepa v runt. Sticka 2 v utan minskning, sticka 1 rm, 2 m rätt 

tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Sticka 2 och 2 m rätt tills på 

vartannat v till det är 13 m kvar på v. Klipp av tråden och trä genom 

rest m. Fäst tråden. 

 

PULSVÄRMARE 

Börja vid fingrarna. Lägg upp 22 m på 4 strumpst nr 8, sticka ca 4 

cm runt i slätstickning. Sätt markeringar i var sida med 11 m till var 

del. Börja vid ena markeringen och minska för tummen genom att 

sticka 1 rm, maska av 3 m (lägg upp 3 nya m på nästa v över de 

avmaskade m) och sticka räta v ut. Fortsätt i slätstickning till önskad 

längd eller till nystanet är slut. Maska av. Se till så du har tillräckligt 

med garn till avmaskning. Sticka den andra pulsvärmaren lika. Fäst 

ev lösa trådar. 

  

KRAGE 

Lägg upp 66 m på rundst nr 8, sticka runt i slätstickning till arb 

mäter ca 25 cm eller till alla 3 nystan är förbrukade. Se till att det 

finns tillräckligt med garn till avmaskning. Maska av löst. 

Fäst lösa trådar snyggt på avigan med en stor stoppnål eller ullnål. 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox 
Mössa med tofs            1210-6 

Storlek                          Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 702        3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

MÖSSA 

 

Lägg upp 52 m på st nr 8, sticka slätstickning runt till arb mäter ca 

20 cm. Minska för toppen genom att sticka 2 rm, 2 m rätt tills v runt. 

Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen på vartannat v 

men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 13 m kvar 

på v. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra till 

och fäst ordentligt på avigan. 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

TOFS 

OBS! Dra till garnet ordentligt på v så inte m ramlar av. Lägg upp 4 

m på st nr 8. Sticka 1 v rätt och öka 8 m, öka på nästa v till 16 m och 

fördela dessa på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 

m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt. 

Minska på nästa v till 8 m. På sista v stickas 2 och 2 m rätt tills v 

runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra till 

och fäst den på mössan. Använd änden på uppläggningstråden och 

trä genom uppläggningsmaskorna. Dra till och fäst tråden. 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 

Sjal                                            1210-7 
Storlekar:                   small                    medium                   large 

Hel längd ca                30                           32                        35cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 512                  6                          6                       7  nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

SJAL 

Lägg upp på st nr 8, 72-80-88 m och sticka fram och tillbaka i 

rätstickning. Sätt en markering mitt i arbetet med 36-40-44 m till var 

del. När arbetet mäter 2 cm * sticka det till det återstår 8 m på v, 

vänd och sticka till det återstår 8 m i den andra sidan. Vänd och 

sticka v ut samtidigt som det ökas 1 m i var sida av markeringen* 

Fortsätt över alla m. När arb mäter 4 cm (mätt från ytterkanten) 

upprepa från * till *. Fortsätt över alla m. När arb mäter 6 cm (mätt 

från ytterkanten) upprepa från * till *. Fortsätt över alla m. När arb 

mäter 8 cm (mätt från ytterkanten) upprepas från * till *. Fortsätt 

över alla m. När arb mäter 10 cm (mätt från ytterkanten) upprepa 

från * till *, men vänd när det återstår 10 m i var sida och fortsätt att 

vända med 2 m mindre för varje v samtidigt som det ökas 1 m på 



var sida av markeringen ca varannan cm (mätt mitt bak). Sticka till 

sjalen mäter ca 30-32-35 cm (mätt mitt bak). Sticka ett v över alla 

m. Maska av löst. Fäst ev lösa trådar. 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Halsduk med luva   1210-8 

Storlek                           Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 705                                                                      10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst nr 8 + om önskas ca 1,5 meter 

silkesband till att trä genom luvan avslutningsvis. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

HALSDUK MED LUVA 

Börja nertill på ena sidan och lägg upp 12 m på st nr 8, sticka rätt 

fram och tillbaka till arb mäter ca 60 cm (eller till 2,5 nystan är 

förbrukat). Öka nu 2 m i ena sidan (= mitt bak) på vartannat v tot 5 

ggr = 22 m. Fortsätt fram och tillbaka till arbetet mäter ca 87 cm 

(eller det är förbrukat 4,5 nystan). Halva halsduken är nu färdig. 

Sätt en markering. Sticka på samma sätt ner längs andra sidan men 

efter ca 20 cm (eller vid samma v före sista ökningen på motsatt 

sida) från markeringen minskas 2 m i ena sidan (samma sida som 

ökningen) på vartannat v tot 5 ggr = 12 m på v. Sticka rätstickning 

fram och tillbaka till arb mäter lika långt på bägge sidor och det är 

förbrukat tot 9 nystan (det sista nystanet ska användas till kant runt 

luvan fram). Maska av. 

 

Montering 

Sy fast luvan längs mitt bak också över ökningarna/minskningarna  

(det blir snyggast att sy med sytråd). 

 

Kant mitt fram på luvan:  

Plocka upp ca 56 m runt luvan fram med st nr 8, sticka rätstickning 

fram och tillbaka. Sticka färdigt ett helt nystan (se till så det finns till 

avmaskning). Maska av. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast 

(snyggast blir det med dubbel sytråd). 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Trä ev ett silkesband genom kanalen fram på luvan. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Pannband                                       1210-9 
Storlek                            Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 102                                                                         1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: 40 cm rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

PANNBAND 

Lägg upp 52 m på st nr 8, sticka runt i slätstickning till hela nystanet 

är förbrukat, spara till avmaskning. Maska av. Fäst alla lösa trådar. 

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Halsduk                           1210-10 

Storlek                           Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 792                                                                     10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund eller parstickor nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

HALSDUK 

Lägg upp 25 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram och tillbaka till 

alla 10 nystan är förbrukade.  Se till så du har kvar för avmaskning. 

Maska av. Fäst alla lösa trådar.  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Skodekor                       1210-11och -12 
Storlek:                                                                           one size 

BEIGE SKODEKOR: 

Höjd ca                                                                              12 cm 

SVART SKODEKOR: 

Höjd ca                                                                              10 cm              

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Beige skodekor färg nr 708                                              3 nystan 

Svart skopynt färg nr 102                                                 2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 



 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

Skodekor till för exempel UGGs: 

Lägg upp 30 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och tillbaka till 

arb mäter ca 12 cm (eller till 1,5 nystan är förbrukat). Maska av. Sy i 

hop kortsidorna med sytråd, fäst ev lösa trådar. Sticka en till på 

samma sätt. 

 

Skodekor till hög stövlett: 

Lägg upp på st nr 8, 26 maskor och sticka rätstickning till hela 

nystanet är förbrukat, se till så du har garn kvar för avmaskning. 

Maska av. Sy i hop kortsidorna med sytråd. Fäst ev lösa trådar. 

Sticka en till på samma sätt.  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Skodekor/benvärmare                 1210-13 
Storlek                             Dam 
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 792         4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

SKODEKOR/BENVÄRMARE 

Lägg upp 36 m på strumpst nr 8. Sticka runt i slätstickning till 2 

nystan är förbrukade, se till så du har tillräckligt med garn för 

avmaskning. Maska av, fäst ev lösa trådar. 

Sticka en till på samma sätt.  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

Viking Fox4you 
Pannband, pulsvärmare, krage   1210-14 
Storlek                           Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4You (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

PANNBAND 

Färg nr 722                                                                        1 nystan 

PULSVÄRMARE 

Färg nr 722     2 nystan 

RUND KRAGE 

Färg nr 722     3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: 40 och 60 cm rundst + strumpst nr 8. 

 

Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

Fästa trådar med Fox4You 

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya 

nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då 

är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan. 

 

PANNBAND 

Lägg upp 52 m på st nr 8. Sticka runt i slätstickning till hela nystanet 

är förbrukat, se till så det finns garn till avmaskning. Maska av, fäst 

ev lösa trådar.  

  

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

PULSVÄRMARE 

Lägg upp 22 m på strumpst nr 8, sticka runt till hela nystanet är 

förbrukat, se till att det finns garn till avmaskning. Maska av. Sticka 

en till på samma sätt. Fäst ev lösa trådar.  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

RUND KRAGE 

Lägg upp 70 m på st nr 8. Sticka runt i slätstickning till 3 nystan är 

förbrukade, se till att det finns garn till avmaskning. Maska av. Fäst 

ev lösa trådar.  

 

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan 

också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya 

lätt medan du borstar. 

 

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas. 

 


