
Viking Fox4you     
Kofta                                          1211-1 
Storlekar:                  small                    medium              large 

Övervidd ca                92                       100                       111cm 

Hel längd ca               65                         66                         68cm 

Ärmlängd ca              34                         35                          36cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 722                26                          28                    30 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + 12 hakar. 

 

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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut. 

 

KOFTA 

Lägg upp på st nr 8, 162 – 170 – 182 m och sticka rätstickning 

fram och tillbaka samtidigt som det minskas 6 m jämnt fördelat 

på var 4:e cm 10 ggr. Det är då 102 – 110 – 122 maskor på 

stickan. Sticka till arbetet mäter ca 41 – 41 – 42 cm från 

uppläggningskanten. Sätt en markering i var sida med 50 – 54 – 

60 maskor till bakstycke och 26 – 28 – 31 maskor till vart 

framstycke. Dela nu arb i var sida för ärmhål och sticka färdigt 

var del för sig. Sätt en säkerhetsnål som markering i början och 

slutet av varvet och mät vidare härifrån.  

 

Bakstycke: Sticka till bakstycket mäter ca 24 – 25 – 26 cm. Hel 

längd är nu ca 65 – 66 – 68 cm. Maska av 15 – 16 – 18 maskor = 

axelmaskor. Sätt en markering med en säkerhetsnål. Maska av 

20-22-24 maskor = maskor till halsringning. Sätt en markering 

med en säkerhetsnål och maska av avslutningsvis 15-16-18 

maskor = axelmaskor.  

 

Framstycke: Sticka fram och tillbaka som på bakstycket men 

när framstycket mäter ca 15 – 16 – 17 cm, maska av de första 7 – 

8 – 9 maskorna till halsringning. Fortsätt maska av för 

halsringning på vartannat v med 2 m 1 gång, 1 m 2 ggr. Sticka 

till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka 

det andra framstycket lika men spegelvänt.  

Ärmar   
Lägg upp på st nr 8 74 – 80 – 86 maskor och sticka rätt fram och 

tillbaka samtidigt som det minskas 9 – 10 – 11 maskor jämnt 

fördelat på var 4:e v 4 ggr. Det är nu 38 – 40 -42 maskor på 

varvet. Sticka till arbetet mäter ca 34-35-36 cm. Maska av. Sy 

ihop under ärmen med dubbel sytråd. Sticka den andra ärmen 

lika. 

Montering  
Sy i hop med dubbel sytråd de 15 – 16 – 18 maskorna på var 

axel.    

 

Halskant: Börja fram och sticka eller plocka upp runt halsen på 

st nr 8 ca 38-42-46 m och sticka rätstickning till halskanten 

mäter ca 20 cm (eller till det inte är mer garn kvar), se till att det 

finns garn för avmaskning. Maska av. Vik kanten dubbel mot 

avigan och sy fast snyggt på avigan med dubbel sytråd. Sy i 

ärmarna med dubbel sytråd. Sy i 12 hakar jämnt fördelat mitt 

fram. 

 

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 
Kjol                                              1211-2                
Storlekar:                  small                   medium                large 

Höftvidd ca                 80                        90                        100 cm 

Hel längd ca               44                        45                          46 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you ( 97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 510              10                         11                      12 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + bred resår. 

 
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. 

 

Börja nertill på kjolen: Lägg upp på st nr 8, 80 – 92 – 102 m och 

sticka slätstickning runt. Efter 10 cm ökas 4 m jämnt fördelat. 

Fortsätt runt i slätstickning och när arbetet mäter 22 cm öka 4 m 

jämnt fördelat igen. Sticka till kjolen mäter 36-37-38 cm. Sticka 

1 v och minska på detta v jämnt fördelat till 56-64-72 m. Sticka 

till kjolen mäter 44-45-46 cm. Maska av löst. Sy fast en resår på 

insidan i midjan.  

 
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 
Kort jacka med ränder  1211-3 
Storlekar Small  Medium        Large 

Övervidd ca 96  104        112 cm 

Hel längd ca 34   38          42 cm 

Ärmlängd ca 16   17          18 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 708         8  8               9 n 

Färg nr 706         9  9             10 n 

 

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. 

 

Jackan stickas på tvären i tre delar. 

Ärmar bak och bakstycke: 

Börja med ärmen och lägg upp med färg 708, 14-16-18 m på st 

nr 8. Sticka rätt fram och tillbaka och ränder genom att sticka 4 v 

med färg 708 - 4 v med färg 706 växelvis hela tiden. När arbetet 

mäter 16-17-18 cm, lägg upp 24-26-28 nya m i slutet av v tot 38-

42-46 m = bakstycke. Fortsätt fram och tillbaka i randmönster 

som förut. När bakstycket mäter ca 48-52-56 cm, maskas de 

extra ryggmaskorna av = 14-16-18 m till ärmen. (OBS! Maska 

av med samma färg på randen som upplägget till bakstycket så 

att var sida av ryggen blir lika.) Fortsätt sticka till det är lika 

många ränder som på första ärmen. Maska av löst.  

Ärmar fram och framstycke: 

Börja med ärmen och lägg upp 14-16-18 m med färg 708 på st nr 

8. Sticka rätt fram och tillbaka och randmönster som på 

bakstycket och lägg upp samma antal m till bålen när ärmarna är 

färdiga. När framstycket mäter 24-26-28 cm = ½ bakstycke, 

maska av löst. Sticka den andra ärmen och framstycket lika.  

Montering 

Sy ihop jackan med dubbel sytråd i sidorna, under- och upp på 

ärmarna och till slut axlarna så att det återstår ca 20-20-22 cm till 

hals. Mät från mitt fram ut mot axlarna ca 10-10-11 cm till var 

sida. 

 

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. 

 
 

VikingFox4you 

Väst                      1211-4 
Storlekar:    XS       S        M        L        XL       XXL 

Övervidd:     84      87        91       98       105        113  cm 

Hel längd:     38      39       40        40       41          41  cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3% 

Polyamid). Nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 792     6           7           8             9         10        11 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst och strumpst nr 8 + ev en hake till 

att fästa mitt fram. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

OBS! VÄSTEN STICKAS I 3 STYCKEN – BAK OCH 2 

FRAMSTYCKEN.  

 

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. 

 

 

 

Bakstycke 

Lägg upp 46-48-50-54-58-62 m på st nr 8. Sticka 4 v rätt fram 

och tillbaka till arb mäter ca 17-18-18-18-18-18 cm. Maska av 

för ärmhål i bägge sidor på vartannat v med 2 m 1 gång och 1 m 

1 gång = 40-42-44-48-52-56 m på v. Fortsätt rakt upp till arbetet 

mäter hel längd och ärmhålet mäter ca 21-21-22-22-23-23 cm. 

Maska av.  

 

Höger framstycke 

Lägg upp på st nr 8, 23-24-25-27-29-31 m. Sticka fram och 

tillbaka i rätstickning, sticka till arbetet mäter ca 17-18-18-18-

18-18 cm. Maska av för ärmhål i sidan lika som bakstycket, 

samtidigt som det minskas till V-hals på vart 4:e v såhär: Minska 

1 m i början av v genom att sticka 2 m rätt tills tot 9-9-10-10-11-

11 gånger. Det är nu 11-12-12-14-15-17 m på v till axel. Sticka 

till framstycket mäter lika långt som bakstycket. Maska av. 

Sticka det vänstra framstycket lika men spegelvänt. 

Montering 

OBS! Det blir snyggast om plagget sys ihop med dubbel sytråd.  

Lägg bak och framstycke över varandra och sy i hop i var sida, 

samt överst på var axel. Fäst alla lösa trådar. Sy fast en hake i 

övergången till 1:a v halsavmaskningen. 

  

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 
Jacka med korta ärmar             1211-5 
Storlekar:                   small                   medium                    large 

Övervidd ca                93                      100                        111cm 

Hel längd ca               65                        66                          68cm 

Ärmlängd ca               11                        11                          11cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 722                 18                         19                    20nystan 

Färg nr 702                   4                           4                     4 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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut. 
 

Jacka 

Lägg upp med färg nr 722 på st nr 8, 98 – 106 – 118 maskor och 

sticka rätt fram och tillbaka. När arbetet mäter 8 cm minskas 4 m 

jämnt fördelat. Upprepa denna minskning vart 8:e v, tot 5 ggr. 

Det är då 78-86-98 m på v Sätt en markering i var sida med 50-

54-60 m till bakstycke och 14-16-19 m till vart framstycke. När 

arbetet mäter ca 41-41-42 cm delas arbetet i var sida för ärmhål. 

Sticka färdigt var del för sig.  

 



Bakstycke: Lägg upp 12 nya maskor på början och slutet av v = 

ärmkanter. Det är nu 74 – 78 – 84 maskor på v. Sticka fram och 

tillbaka till ärmhålet mäter 24-25-26 cm och hel längd är 65-66-

68 cm. Maska av 26-28-31 m (= axlar), sätt en markering, maska 

av 22 m mitt bak, sätt en markering. Maska därefter av 

resterande axelmaskor. Sätt markeringar med säkerhetsnålar efter 

hand som det minskas i sidan eftersom det kan vara svårt att 

räkna i det stickade efteråt.  

Vänster framstycke: Lägg upp 12 maskor i början av v (= 

ärmkanter). Sticka fram och tillbaka lika som bakstycket. Maska 

av. Sticka det andra framstycket lika men spegelvänt. 

 

Montering: Sy ihop med dubbel sytråd de 26 – 28 – 31 

maskorna på var axel.  

 

Kant runt fram: Lägg upp med färg nr 702 på st nr 8, 12 

maskor och sticka fram och tillbaka till alla 4 nystan är 

förbrukade, se till så det finns tillräckligt med garn för 

avmaskning. Maska av. 

Fäst kanten med en säkerhetsnål nertill på var sida och fäst mitt 

bak i nacken. Sträck lätt i kanten och sy fast den 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. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

 

Viking Fox4you 
Jacka                                           1211-6 

Storlekar:         small   medium      large        XL          XXL 

Övervidd:          87        91           100             110           120 cm 

Hel längd:          50        52              52             54             54 cm 

Ärmlängd:         50        52              52             53             53 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 102               18         19         20           21         21 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + 10 hakar. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat 

 

OBS! ALLA DELAR STICKAS FRAM OCH TILLBAKA. 

 

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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut. 

 

Bakstycke 

Lägg upp 48-50-55-60-65 m på st nr 8. Sticka fram och tillbaka i 

rätstickning till arbetet mäter ca 28-29-28-29-28 cm. Maska nu 

av 2 m i var sida för ärmhål. Fortsätt fram och tillbaka och 

fortsätt maska av till ärmhål med 1 m i var sida på vartannat v tot 

2 ggr = 40-42-47-52-57 m på v. Fortsätt rakt upp till arbetet 

mäter ca 50-52-52-54-54 cm, och ärmhålet mäter ca 22-23-24-

25-26 cm. Maska av. 

Vänster framstycke 

Lägg upp 24-25-28-30-33 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram 

och tillbaka till arb mäter ca 28-29-28-29-28 cm. Maska av 2 m i 

sidan för ärmhål, fortsätt fram och tillbaka och fortsätt maska av 

med 1 m på vartannat v tot 2 ggr = 20-21-24-26-29 m på v. 

Sticka till arbetet mäter lika som bakstycke. Maska av (det ska 

inte maskas av ner till halsringning). 

 

Höger framstycke 

Stickas lika som vänster framstycke, men spegelvänt. När arbetet 

mäter lika långt som bakstycket, maska av.  

 

Ärmar 

Lägg upp 24-26-28-28-30 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram 

och tillbaka men öka 1 m i var sida ca var 4:e cm (lika för alla 

stl). Sticka och öka till det är 48-50-52-54-56 m på v. När arb 

mäter uppgett eller passande längd, maska av 2 m i var sida. 

Fortsätt att maska av 1 m i var sida på vartannat v tot 2 ggr. 

Maska av rest maskor.  

Sticka andra ärmen lika.  

 

Montering 

OBS! Det blir snyggast om plagget sys ihop med dubbel sytråd.  

 

Lägg bak och framstycke över varandra och sy i hop i var sida 

samt på var axel (ca 8-9-10-13-15 cm in från ytterkant). Det ska 

vara kvar ca 18-20 cm mitt bak i nacken till hals. Sy i hop under 

ärmen, sy i hop ärmarna till bålen. Sy i hakar fram, den nedersta 

ca 5 cm från kanten och den översta ca 25 cm från kanten. De 

andra placeras med jämnt mellanrum.  

 

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 
Bolero              1211-7 

Storlekar X-small   Small         Medium         Large 

Övervidd ca   80      87  99               108 cm 

Hel längd ca   36      39                41         42 cm 

Ärmlängd ca   48      49   50         51 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr 

 

Färg nr 512  13     14               15    16 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + ev en hake 

 

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 63-72-85-95 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram och 

tillbaka samtidigt som det ökas i var sida på vartannat v så här: 3 

m 2 ggr, 2 m 2 ggr och 1 m 2 ggr = 87-96-109-119 m. Sticka till 

arbetet mäter ca 15-15-16-16 cm från upplägget. 

Dela arbetet vid ärmarna med 22-24-27-30 m till vart framstycke 

och 43-48-55-59 till bakstycke. Sticka färdigt var del för sig. 



Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till ärmhålet mäter ca 21-

23-25-26 cm. Maska av. 

 

Höger framstycke 

Fortsätt med rätstickning fram och tillbaka men maska samtidigt 

av 1 m på vartannat v till V-hals. Sticka tills det återstår 12-14-

16-18 m till axel. Sticka till arbetet mäter lika som bakstycket. 

Maska av.  

Sticka andra framstycket på samma sätt men spegelvänt.  

 

Ärmar 

Lägg upp 20-20-22-24 m på st nr 8. Sticka 6 v rätstickning fram 

och tillbaka. På nästa v öka jämnt fördelat till 24-26-28-32 m. 

Fortsätt fram och tillbaka men öka 1 m i var sida på v (innanför 

kantm) = 2 m, på vart 5:e v till det är tot 46-50-54-58 m på v. 

Sticka till ärmen mäter uppgett eller önskad längd. Maska av. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna med dubbel sytråd. 

Sy i hop ärmarna längs undersidan. 

Sy i ärmarna  

Sy ev fast en hake i spetsen på vart framstycke.  

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 Fox 4 You 
Väst med skråskärning        1211-8 
Storlekar Small Medium Large    X-Large 

Övervidd ca   84      95  105            116 cm 

Hel längd ca   80      82                85      85 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 102 21     22               23 24 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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut. 

 

Märk av med stora säkerhetsnålar i stället för märktrådar. 

VÄST 

Lägg upp 94-104-116-126 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram 

och tillbaka samtidigt som det ökas 1m i början och slutet på vart 

5:e v (Tips! Sätt en säkerhetsnål i var sida av arbetet för varje 

ökning för att ha bättre kontroll på ökningarna). När arbetet 

mäter 57-58-59-59 cm, delas arbetet för ärmhål. Sätt de mittersta 

46-52-58-64 m på en egen rundsticka (= bakstycke). Sticka 

färdigt var del för sig.  

Bakstycke 

Fortsätt med rätstickning fram och tillbaka över de mittersta m 

som förut till arbetet mäter uppgett eller passande längd.  

Höger framstycke 

Fortsätt i rätstickning fram och tillbaka som förut, fortsätt att öka 

i ytterkanten tills arbetet mäter lika långt som bakstycket och det 

är ca 46-52-58-64 m på stickan. Maska av.  

Vänster framstycke 

Stickas lika som höger framstycke men spegelvänt. 

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna med dubbel sytråd ca 10-12-14-16 cm på 

var sida. 

Sy i en tryckknapp på insidan av vänster framstycke (överst i 

spetsen). Sy motsvarande tryckknapp vid motsatta axel så att 

framstyckena läggs över varandra. 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 
Jacka            1211-9 
Storlekar: XS S M L  XL XXL 

Övervidd 85 91 95 102 109 120 cm 

Hel längd 68 69 70 70 71 71 cm 

Ärmlängd 48 50 50 51 52 52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 702      23           24          24          25          26          27 n 

Färg nr 792       4             4            4            4            4           4 n 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + 7 hakar. 

 

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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut. 
 

Märk av med stora säkerhetsnålar i stället för märktrådar. 

Jacka 

Lägg upp med färg 702 på st nr 8, 112-118-122-130-138-150 m. 

Sticka rätstickning fram och tillbaka till arbetet mäter ca 18-19-

20-21-22-22 cm. Minska 6 m jämnt fördelat, upprepa 

minskningen efter 6 cm och 12 cm. Det är nu 94-100-104-112-

120-132 m på v.  

När arbetet mäter 46 cm (lika för alla stl), eller önskad längd för 

ärmhål, delas arb vid ärmarna med 24-26-27-29-31-34 m till vart 

framstycke och 46-48-50-54-58-64 m till bakstycke. Sticka 

färdigt var del för sig. 



Bakstycke 

Fortsätt sticka rakt upp till arbetet mäter hel längd och ärmhålet 

mäter ca 22-23-24-24-25-25 cm. Maska av. 

 

Höger framstycke 

Fortsätt sticka rakt upp till ärmhålet mäter ca 15-16-17-17-18-18 

cm. Maska av för halsringning på vartannat v såhär: 4-5-5-5-5-5 

m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång = 14-15-16-

18-20-23 m till axel. Sticka till framstycket mäter lika långt som 

bakstycket. Maska av. 

 

Vänster framstycke 

Stickas lika som höger framstycke men spegelvänt. 

 

Ärmar 

Lägg upp med färg 792 på st nr 8, 20-20-22-22-24-24 m. Sticka 

rätstickning fram och tillbaka ca 8 cm, byt till färg 702, sticka 1 

v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 24-24-26-28-30-

30 m. Fortsätt i rätstickning fram och tillbaka men öka samtidigt 

1 m i början och slutet av v, ca var 3:e cm till tot 48-50-52-54-

56-56 m (Tips! för lättare kontroll vid ökning: sätt en markering 

med säkerhetsnål).  När ärmen mäter uppgett eller önskad längd, 

maska av löst.   

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna och under ärmarna med dubbel sytråd. 

 

Hals 

Lägg upp ca 40 m med färg 792 på st nr 8. Sticka rätstickning 

fram och tillbaka till halsen mäter ca 24 cm (eller till rest garn av 

färg 792 är slut). Se till så det finns tillräckligt med garn kvar för 

avmaskning. Maska av löst. Sy fast kanten från rätan mot 

halsringningen med dubbel sytråd. Vik halskanten dubbel mot 

avigan och sy fast med lösa stygn.  

Sy i ärmarna med dubbel sytråd. 

Sy på 7 hakar jämnt fördelat längs framkanterna, den översta 

mitt på kragen. 

 

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                                             1211-10 
Storlekar:                   small                    medium              large 

Hel längd ca                  30                           32                      35cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

   

Färg nr 705                 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 rätstickning fram 

och tillbaka. Sätt en markering mitt i arbetet med 36-40-44 m till 

var del. När arbetet mäter 2 cm * sticka till det återstår 8 m, vänd 

och sticka till det återstår 8 m i andra sidan. Vänd och sticka v ut 

samtidigt som det nu ökas 1 m i var sida av markeringen *. 

Fortsätt över alla maskorna. När arb mäter 4 cm (mätt vid 

ytterkanten) upprepas från * till *. Fortsätt över alla maskorna.  

När arbetet mäter 6 cm (mätt vid ytterkanten) upprepas från * till 

*. Fortsätt över alla maskorna. När arbetet mäter 8 cm (mätt vid 

ytterkanten) upprepas från * till *. Fortsätt över alla maskorna. 

När arbetet mäter 10 cm (mätt vid ytterkanten) upprepas från * 

till *.  Fortsätt fram och tillbaka och vänd när det återstår 10 m i 

var sida, och fortsätt med 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 mittbak). Sticka 1 v över alla maskorna. 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 
Cape                                          1211-11 
Storlek:                                                                            Dam 

Hel längd ca                                                                     35cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % 

Polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 736                                                                  10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst nr 8 + 2 meter svart silkesband (3 

cm bredd). 

 

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. 

 

Cape 

Lägg upp på st nr 8, 120 maskor och sticka rätstickning fram och 

tillbaka. När arbetet mäter 25 cm, minska jämnt fördelat till 100 

m. Stick 3 v, minska på nästa v jämnt fördelat till 80 m. Sticka 2 

v, minska på nästa v jämnt fördelat till 60 m. Stick 1 v och 

minska på nästa v jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt i rätstickning 

över dessa 40 m, 8 cm = halskant. Maska av. Fäst ev lösa trådar. 

Trä ett silkesband genom maskorna i övergången till halskanten. 

 

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 
Väst med luva                          1211-12 
Storlekar:            small           medium            large        x large 

Övervidd ca          93               100                107             116 cm 

Hel längd ca         58                 60                  60                62 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nystan à 50 gr. 

 

Färg nr 705           18                19               19                20 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. 

 

OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det 

kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett 

bättre resultat till slut 

 

VÄST 

Lägg upp på st nr 8, 102 – 110 – 118 –  128  m  och sticka 

rätstickning fram och tillbaka. När arbetet mäter 37-38-38-39- 

cm delas arbetet i var sida för ärmhål med 26 – 28 – 30 – 33 

maskor till vart framstycke och 50 – 54 – 58 – 62 maskor till 

bakstycke.  Sticka färdigt var del för sig. 

 

Bakstycke 

Sticka till arbetet mäter 58 – 60 – 60 – 62 cm. Maska av 15 – 16 

– 17 – 19 maskor på var sida för axel.  

 

Framstycke 

Sticka lika som bakstycket (det är ingen halsavmaskning på 

framstyckena). Maska av 15-16-17-19 m till axel. 

Sticka andra framstycket lika. 

  

Montering 

Sy ihop axelsömmarna med dubbel sytråd. Sticka luvan över 

resterande 42-46-50-52 m (= 11-12-13-14 m från vart framstycke 

och 20-22-24-24 m från bakstycket). Alla mått mäts nu från 

axelsömmen. 

 

Luva 

Sticka rätstickning fram och tillbaka och sätt en markering mitt 

bak med en säkerhetsnål med 21 – 23 – 25 – 26 m till var del. 

När arbetet mäter 4 cm, ökas 4 m på var axel (2 m på var sida om 

axelsömmen med 1 m emellan) och öka samtidigt 2 m mitt bak = 

6 m ökat. Fortsätt öka med 2 m mitt bak ca var 5:e cm 4 ggr. När 

arbetet mäter ca 28 maska av 2 m mitt bak på vartannat v till 

arbetet mäter ca 38 cm. Maska av. Fäst alla lösa trådar. Sy i hop 

luvan i toppen 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. 

 

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas. 

 

 

 

 


