
Viking pure MILK fiber 
Body, mössa och sockor      0807-1 

Storlekar:          0/3                6                 9 mån 

Övervidd:           56                63               70 cm 

Längd:              35                 38                41 cm 

Ärmlängd:          5                   6                   7 cm 

Benlängd:          8                   9                 10 cm 

 

GARNALTERNATIV: Baby ull (100% ull, superwash), 

Viking Eddagarn (100% supersoft merinoull) nystan a 50 

gram 

 

BODY MÖSSA OCH SOCKOR 
grått nr 915       2                2            2 nystan 

vitt nr 900         1                1            1 nystan 

 

Vägledande stickor och tillbehör: kort rundsticka och 

strumpstickor nr 2,5 och 3. 

+ 6 knappar 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 mäter ca 

10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

BODY  
Börja nederst på det ena benet: Lägg upp 52-56-60 m med grått 

och strumpst nr 2,5. Sticka 2 cm fram och tillbaka i 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och sticka 1 v rätt 

samtidigt som det ökas jämt fördelat till 78-84-92 m. Sticka avigt 

tillbaka. Fortsätt i slätstickning och ränder '2 v vitt, 2 v grått' som 

upprepas från '-' hela tiden, men det ökas 1 m i var sida med ca 1 

cm mellanrum (gäller alla storlekar) till det finns ca 86-96-106 

m. Sticka till benet mäter ca 8-9-10 cm. Lägg arb åt sidan och 

sticka det andra benet på samma sätt. Sätt bägge benen på samma 

rundst nr 3 (med insidan/ökningarna av benen mot varandra), och 

sticka vidare runt över alla m. Sätt en markering mitt fram och 

mitt bak och minska vidare 1 m på var sida av markeringarna på 

vartannat v genom att sticka 2 m rätt tills efter markeringen, och 

2 m vridet rätt tills innan mark. Minska sammanlagt 4 ggr = 156-

176-196 m. Sticka till arb mäter ca 24-26-28 cm (mätt från 

uppläggningen på ena benet). Sluta med en vit rand. Sätt en 

markering i var sida med 78-88-98 m till var del. Sticka nu 

byxans högra bak med grått så här: Börja vid markeringen mitt 

bak, sticka 7 m, vänd och sticka 14 m tilbaka. Fortsätt på detta 

sätt med 7 m mer för varje vändning 4 ggr till - på varje sida. 

Sticka 2 v med grått och slätstickning över alla m. Sticka vidare i 

ränder som tidigare till arb mäter ca 25-27-29 cm (sluta med en 

hel rand). Minska 8-10-10 m i  var sida (4-5-5-m på var sida av 

markeringen). Sluta varvet med trådbyte mitt bak. Lägg arb åt 

sidan medan ärmarna stickas. 

 

Ärmar 
Lägg upp 40-42-44 m med grått på st nr 3. Sticka resårstickning 

som på benkanterna. Sticka 1 v slätstickning samtidigt som det 

ökas jämt fördelat till 45-51-57 m. Sticka 1 v slätstickning över 

alla m med grått. Byt till vitt och fortsätt vidare runt med 

slätstickning med ränder som på dressen '2 v vitt, 2 v grått' som 

upprepas. Men sätt en markering mitt under ärmen och öka 1 m 

på var sida av denna med ca 1 cm mellanrum, till sammanlagt 

51-57-63 m. Sticka till ärmen mäter 5-6-7 cm. Minska 8-10-10 m 

mitt under ärmen (4-5-5 m på var sida om markeringen). Sluta 

med samma rand/färg som på bodyn. Lägg arb åt sidan och sticka 

en ärm till på samma sätt. 

 

Bakstycke: Sätt alla delarna på samma rundst med en ärm över 

varje avmaskning i sidan. Fortsätt rundt och minska nu för raglan 

på alla 4 sammanfogningar så här: Sticka till det återstår 3 m 

innan första sammanfogningen, sticka 2 m vridet rätt 

tillsammans, 2 m rätt, 2 m rätt tills. Minska på detta sätt över alla 

4 sammanfogningar på vartannat v till det är stickat 17-19-21 

minskningar. Maska nu av för halsringning mitt fram så här: 

Först 16-18-22 m (samma till alla storlekar). Sticka nu fram och 

tillbaka samtidigt som det avmaskas vidare för halsringning på 

vartannat v med 3,2,1 m (det minskas även för raglan som 

tidigare, 4 ggr till). Maska av de resterande m. 

 

Montering 
Halskant: Börja vid ena axeln och plocka eller sticka upp ca 79-

85-89 m på en kort rundst nr 3,5 med grått, och lägg upp 6 m 

extra i slutet av varvet (till knapphålskant). Sticka 1 rm, 1 am 

fram och tillbaka till kanten mäter ca 2 cm, men efter 1 cm 

stickas det ett knapphål så här: Sticka 2 m, maska av 2 m (dessa 

läggs upp igen på nästa varv). När kanten mäter ca 2 cm maskas 

det av i resårstickning. 

 

Nedre kanten: Börja på bakstycket, och plocka eller sticka upp ca 

63-67-71 m med grått på st nr 2,5. Sticka 2 cm fram och tillbaka i 

resårstickning 1 rm, 1 am. Maska av. 

 

Den nedre kanten på framstycket stickas på samma sätt, men 

efter 1 cm stickas det 5 knapphål på detta sätt: Sticka 3 m, maska 

av 2 m (som läggs upp igen på nästa v). 1 knapphål placeras i 

mitten, och de andra två placeras med jämna mellanrum. 

 

MÖSSA 
Börja med den ena öronlappen och lägg upp 3 m med grått på st 

nr 2,5. Sticka 1 rm, 1 am, 1 rm, fram och tillbaka och öka 

samtidigt 1 m i början av varje v till det finns 19-21-23 m = 1 

öronlapp. Sticka 1 öronlapp till på samma sätt. Sätt bägge 

öronlapparna på en kort rundst och lägg upp 36-38-40 nya m 

mellan (=fram på mössan), och 14-16-18 nya m bak (mellan 

öronlapparna) = 88-96-104 m. Sticka 2 cm runt över alla m i 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Sticka 2 v slätstickning över alla 

m med grått. Fortsätt med ränder '2 v vitt, 2 v grått' som upprepas 

till mössan mäter 13-14 15 cm (mätt från mitt fram). minska nu 

genom att sticka 2 m rätt tills varvet runt, sticka 1 v rätt, och 

upprepa minskningen 1 gång till, till det återstår 11-12-13 m. 

Minska jämt fördelat på nästa v till det återstår 6 m. Klipp av 

tråden och trä den genom de resterande m och fäst tråden väl på 

avigsidan. Tvinna 2 snoddar (ca 20 cm) med grått garn och sy 

fast dem på spetsen av varje öronlapp (till att knyta ihop under 

hakan). Fäst alla lösa trådar  på avigsidan. 

 

 

SOCKOR 
Lägg upp 7 m med grått på st nr 2,5. Sticka 4 cm rätstickning 

(rätt på alla v) fram och tillbaka. Öka nu 1 m i var sida på 

vartannat v till det finns 13-15-15 m på varvet. Sticka vidare i 

slätstickning och ränder så här: först '2 v vitt, därefter 2 v grått'. 

Upprepa '-'  2-3-3 ggr till. Lägg nu upp 13-13-15 m med grått och 

plocka upp 9-11-11 m längs med sidan av det slätstickade 

mittpartiet, sticka de 13-15-15 m mitt fram, plocka upp 9-11-11 

m längs den andra sidan, och lägg till slut upp 13-13-15 m i slutet 



av varvet. Det är nu 57-63-76 m på varvet. Sticka sammanlagt 8 

v rätstickning över alla m. Börja från rätan och minska för tån så 

här: Sticka 22-24-26 m rätt – 2 m v rätt – 9-11-11 m rätt – 2 m 

rätt sammen – 22-24-26 m rätt. Från avigsidan stickas det rätt 

över alla m. Upprepa denna minskning på vartannat v till det 

återstår 3 m mitt fram. Dessa maskas av genom att lyfta den 

första m, sticka 2 m rätt tills, dra den lyfta m över. På nästa varv 

från avigsidan maskas alla m av. 

 

Nu stickas det runt vristen genom att lägga upp 35-37-39 m med 

grått på st nr 2,5. Sticka rätt tillbaka. På nästa varv minskas det 

för knapphål genom att sticka 2 m, maska av 2 m. Sticka rätt 

tillbaka och lägg upp 2 m över de avmaskade m från föregående 

varv. Maska av. Sticka 1 rem till på samma sätt. 

 

Montering: Fäst alla lösa trådar på avigsidan. Sy ihop mitt under 

foten, och mitt bak. Vik de 8  rätstickade varven mitt ovanpå 

foten dubbelt mot avigan och sy  fast. (till att trä vristremmen 

igenom). Sy i knapp i änden av vristremmen Trä den därefter 

genom dragskon mitt upp på foten och fäst remmen mot hälen 

mitt bak. 

 

 



Viking pure MILK fiber 
Byxress, mössa och sockor 0807-2 

Storlekar:          0/3                 6                   9 mån 

Övervidd:           56               63                 70 cm 

Hel längd:           52               57              65 cm 

Ärmlängd:          17                21                 24 cm 

Benlängd:           16                19                22 cm 

GARNALTERNATIV: Baby ull (100% ull, superwash), 

Viking Eddagarn (100% ull supersoft merinoull), nystan a 50 

gram 

 

BYXDRESS MÖSSA OCH SOCKOR 
vitt nr 900          3               4                4 nystan 

till broderier mitt fram: gult nr 940 - grått nr 915 - ljusblå nr 920. 

 

Vägledande stickor och tillbehör: kort rundst och strumpst nr 

2,5 och 3, parstickor nr 3. 

+ 2 vita knappar och ca 100 cm gult silkesband. 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 mäter ca 

10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

BYXDRESS 
Börja överst på framstycket: Lägg upp 31-33-35 m på parst nr 3. 

Sticka 2 v fram och tillbaka i resårstickning med 1 am, 1 rm. På 

nästa v stickas det knapphål 3 m från var sida. Varje knapphål 

stickas genom att maska av 1 m som läggs upp igen på nästa v. 

Sticka sammanlagt 6 v i resårstickning. Fortsätt nu med att sticka 

de 5 första och 5 sista m i resårstickning, de resterande m stickas 

i slätstickning. Öka 1 m i var sida (innanför 5 kantmaskor) på 

vartannat v till det finns 59-63-65 m på varvet. Lägg arb åt sidan 

och sticka ryggen på samma sätt, men utan knapphål. Sätt bägge 

styckena på samma rundst och lägg upp 13 m mellan varje stycke 

= mitt under ärmarna. Det skall nu finnas 144-152-156 m på 

varvet. Sticka 2-2-3 cm slätstickning (OBS! de nya m stickas i 

resårstickning på de 5 första varven) Sticka nu rätstickning och 

en hålrad så här: 1 v avigt - på nästa v stickas 2 m rätt tills och 1 

omsl varvet runt - 1 v avigt - 1 v rätt. Vidare stickas 3-3-4 cm i 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Sticka sen: 1 v slätstickning, 1 v 

avigt, 1 v slätstickning, 1 v avigt, 1 v slätstickning På nästa v 

ökas det jämt fördelat 12-16-20 m till sammanlagt 156-168-176 

m. Sätt en markering i var sida med 79-85-89 m till framstycket 

och 77-83-87 m till ryggen + 1 markering i maskan mitt fram och 

1 markering i maskan mitt bak. Sticka byxans högra bak så här: 

Börja vid markeringen mitt bak och sticka 8 m, vänd och sticka 

15 m tillbaka. Fortsätt på detta sätt med 7 m mer för varje 

vändning 4 ggr till - på varje sida. Sticka 1 v slätstickning över 

alla m. Fortsätt runt i mönster enligt diagramet till arb mäter ca 

14-15-16 cm mätt från de utökade m. Öka vidare 1 m på var sida 

om markeringen mitt fram och mitt bak på vartannat v 

sammanlagt 6 ggr = 24 ökade m. På nästa v minskas det 10-12-

12 m mitt fram, och 10-12-12 m mitt bak (5-6-6 m på var sida 

om markeringen). Varje ben stickas vidare för sig (=80-84-88 

m). Sticka mönster som tidigare till benet mäter ca 16-19-22 cm. 

Minska nu til det återstår 48-48-52 m. Sicka nu 1 v avigt, 1 v rätt, 

1 v avigt. På nästa v stickas det 2 m rätt tills, och 1 omsl som 

upprepas varvet runt (=hålrad).Sticka nu 1 v avigt, 1 v rätt, 1 v 

avigt, och maska av. Sticka det andra benet på samma sätt. 

 

Montering 
Sy ihop byxorna i grenen. 

Hängslen  
 Lägg upp 7 m på raka st nr 3,5. Sticka 5 cm i resårstickning, 1 

rm, 1 am. Maska av. Sticka en till på samma sätt. Sy fast 

hängslena på bakstycket (innanför resårkanten). Sy i knappar i 

motsatt ände. Brodera fjärilen mitt på framstycket med 

maskstygn som visas i diagramet. Här kan det om så önskas 

användas restgarn, t ex ett mycket mjukt ullgarn i rätt tjocklek. 

Trä ett gult silkesband genom hålraden och knyt det till en rosett 

mitt fram. 

MÖSSA 
Lägg upp 81-89-89 m med vitt garn på st nr 2,5. Sticka 2 cm i 

resårstickning med 1 r, 1 am. Byt till st nr 3 och fortsätt fram och 

tillbaka med mönster enligt diagramet till arb mäter ca 12-13-14 

cm. Fortsätt vidare i slätstickning och minska för toppen på 

vartannat v så här: Sticka 2 m rätt tills - 8-9-9 m rätt, som 

upprepas v ut. Minska så här på vartannat v med 1 m mindre 

mellan varje minskning till det finns 9 m kvar. Klipp av tråden 

och trä den genom de resterande m. Dra åt tråden och fäst den på 

avigsidan. Sy ihop mössan mitt bak. 

 Nedre kant  
Sticka upp ca 69-73-75 m runt den nedersta kanten (runt 

"halsen") på en rundst nr 2,5. Sticka 2 v resårstickning med 1 rm, 

1 am fram och tillbaka. Sticka nu 2 m rätt tills och 1 omsl v ut 

(=hålrad till att trä ett band igenom), + 2 v resårstickning.  Maska 

av till en jämn  kant som inte stramar. Tvinna ett band som mäter 

ca 70 cm och trä den igenom hålraden. Fäst alla lösa trådar och 

fäst på avigsidan. 

SOCKOR 
Lägg upp 42-42-48 m på  parst nr 2,5. Sticka 4 v rätstickning. 

Sticka vidare 3 cm i resårstickning med 1 rm, 1 am. Sticka 1 v 

rätt, 1 v avigt. Sticka nu hålraden genom att sticka 2 m rätt tills 

och 1 omsl varvet ut. Sticka rätt tillbaka, men minska på detta v 

jämnt fördelat till 37-39-41 m. Fortsätt vidare med slätstickning 

över de mittersta 11 m till mittpartiet mäter 5-6-6 cm (eller 

önskad längd). Sätt m på en hjälpst/tråd. Fördela m på 3 

strumpst, samt plocka upp ca 12-13-15 m längs var sida av 

mittstycket = 61-65-71 m sammanlagt. Sticka 10-12-14 v 

rätstickning. Minska nu för tån så här: Sticka 25-27-30 m rätt, 2 

m rätt tills, 7 m rätt, 2 m rätt tills 25-27-30 m rätt. På nästa v från 

avigan stickas maskorna rätt. Börja från rätan och minska på 

samma sätt, men nu med 5 m mellan minskningarna mitt fram. 

Fortsätt på samma sätt och minska på vartannat v med 2 m 

mindre mitt fram till de 3 sista mittm finns kvar. Dessa stickas 

till 1 m genom att lyfta första m, sticka 2 m rätt tills, trä den lyfta 

m över. Maska av till en jämn kant som inte stramar. Fäst alla 

lösa trådar på avigsidan och sy ihop mitt under sockan och mitt 

bak vid hälen. Tvinna ett band som mäter ca 40 cm och trä det 

igenom hålraden. 

 

  

 



Viking pure MILK fiber 
Tröja byxor mössa och sockor  0807-3 

 

Storlekar:             0/3           6                   9 mån 

Övervidd: ca          50            57                  61 cm 

Hel längd: ca         25           27                   29 cm 

Ärmlängd: ca        17            21                  24 cm 

Benlängd: ca          16            19                   22 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eddagarn (100% supersoft 

merino ull, superwash), Viking Baby Ull (100% merino ull) 

nystan a 50 gram 

 

TRÖJA OCH MÖSSA 
ljusblå nr 920 ca    2            2                 3 nystan 

beige nr 907 ca     1            1                 1 nystan 

vit nr 900 ca          1            1                1 nystan 

 

BYXOR OCH SOCKOR 
ljusblå nr 920 ca   1             1                 1 nystan 

beige nr 907 ca    2             2              3 nystan 

vit nr 900 ca       använd ev restgarnet från tröjan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst och strumpst nr 2,5 och 3 

+ 2 st ljusblå knappar. 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 mäter ca 

10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA 
Lägg upp 140-160-170 m med beige på st nr 3. Sticka 3 cm runt i 

mosstickning (= 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje 

varv). Byt till vitt garn och fortsätt runt med mönster enligt 

diagramet. Sticka 1 ruta med vitt på höjden (= 1 rand) innan det 

byts till ljusblått och stickas vidare i mönster som upprepas till 

arb mäter ca 16-17-18 cm. Sätt en markering i var sida med 69-

79-85 m till bakstycket, och 71-81-85 m till framstycket. Maska 

nu av 8-10-10 m i var sida (4-5-5 m på var sida om 

markeringen). Sticka var del färdig för sig.  

 

Bakstycke 
Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare, men 

maska av på vartannat v 3,2,1 m till ärmhål. Fortsätt sticka vidare 

(OBS! när hålmönstret/omsl inte stämmer med de ihopstickade 

maskorna, slopas dessa, och stickas i slätstickning). Sticka till arb 

mäter ca 25-27-29 cm, och ärmhålet mäter ca 9-10-11 cm. Maska 

av. 

 

Framstycke 
Sticka och minska för ärmhål som på bakstycket. På nästa v från 

rätan maskas de mittersta 5 m av , och var del stickas färdig för 

sig. Sticka vidare till arb mäter ca 21-23-25 cm. Maska av 6-7-8 

m för halsringning. Maska sedan av för halsen på vartannat v 

med 3,2,1 m. Fortsätt till arb mäter lika långt som bakstycket. 

Maska av. Sticka den andra sidan på samma sätt, men 

spegelvänt. 

 

Ärmar 
Lägg upp 36-38-40 m med beige på st nr 3. Sticka lika 

mosstickade kant som på nedre bålen. Sticka 1 v rätt samtidigt 

som det ökas jämt fördelat till 41-45-47 m. Byt till vitt garn och 

sticka mönster enligt diagramet (räkna ut från mitten var det skall 

börjas). När det är stickat samma rand i vitt som på tröjan 

fortsätts det med ljusblått. Men sätt en markering mitt under 

ärmen och öka 1 m på var sida av denna ca var 3,5-3,5-2,5 cm, 

till sammanlagt 51-57-63 m (de utökade m fortsätts i mönster 

vartefter). Sticka till ärmen mäter uppgivet eller passande längd. 

Maska av 8-10-10 m mitt under ärmen (4-5-5 m på var sida om 

markeringen). Sticka sedan fram och tillbaka och maska av 3,2,1 

m i början av varje v. Maska av de resterande m. Sticka en ärm 

till på samma sätt. 

 

Montering 

Sy eller sticka ihop axelsömmarna. 

 

Halskant  
Börja mitt fram från rätan och plocka eller sticka upp ca 69-73-

79 m runt halsen med beige garn och på st nr 2,5. Sticka 2 cm 

fram och tillbaka i mosstickning som på nedre bålen. Maska av. 

 

Vänster framkant  
Börja överst vid halsen och plocka eller sticka upp ca 20-2-24 m 

från rätan med beige garn och på st nr 2,5. Sticka 7 v 

mosstickning. Maska av. Sätt markeringar för 2 knappar. Den 

nedersta placeras ca 2 cm från kanten, och den översta mitt vid 

halskanten. 

Högre framkant  
Plocka eller sticka på samma sätt som på vänster framkant, men 

på 3:e v stickas det knapphål mittemot markeringarna på vänster 

framkant. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som 

läggs upp igen på nästa v. 

 

MÖSSA 
Lägg upp 110-120-120 m med beige och på st nr 2,5. Sticka 4 cm 

runt i mosstickning (= 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje 

v). Sticka 1 v rätt över alla m (=vikkant). Fortsätt sedan med 

resårstickning med 1 rm, 1 am till hela arb mäter ca 8 cm. Byt till 

ljusblått garn och fortsätt med mönster enligt diagramet till hela 

arb mäter ca 14-15-16 cm. Minska sedan 1 m i varje avigt och 

räta fält på vart 4:e varv till det återstår 22-24-24 m. Klipp av 

tråden och trä den genom de resterande maskorna. Dra åt tråden 

och fäst den på avigsidan. Fäst alla lösa trådar. Vik upp den 

mosstickade kanten mitt fram och sy fast den. 

 

SOCKOR 
Lägg upp 40-44-44 m med ljusblått garn på strumpst nr 2,5. 

Sticka sedan runt i resårstickning med 2 rm, 2 am till resårkanten 

mäter ca 7-7-8 cm. Byt till st nr 3 och sticka 1 v rätt samtidigt 

som det minskas jämt fördelat till 32-36-36 m. Fortsätt med 

slätstickning och sticka hälen över maskorna så här: Sticka till 1 

m återstår i den ena sidan, vänd och sticka 1 m mindre för varje 

gång till det återstår 6-7-7m på mitten. Vänd och sticka 1 m mer 

för vart varv (för att det inte ska bli hål i arb tas tråden upp 

mellan sista mittm och nästa m. Den tråden sätts vriden på st och 

stickas ihop med nästa m). När alla m är stickade fortsätts det i 

slätstickning över alla maskorna till foten mäter ca 7-8-9 cm 

(eller önskad längd). Minska för tån genom att sticka 2 m rätt, 2 

m rätt tills varvet runt, sticka 2 v utan minskningar. Upprepa 

minskningen, men nu med 1 m mellan varje minskning. Sticka 2 

v slätstickning och minska till slut genom att sticka ihop 

maskorna 2 och 2 rätt varvet runt. Det återstår nu 8 -9-9 m. Klipp 

av tråden och trä den genom de resterande m. Dra åt och fäst den 

på avigsidan. 



BYXOR 

Börja längst ner på det ena benet och lägg upp ca 48-48-52 m 

med ljusblått garn på st nr 2,5. Sticka 3 cm mosstickning runt (=1 

rm, 1 am växelvis över varandra på varje v). Byt till strumpst nr 

3 och sticka 1 v slätstickning och öka jämt fördelat till 68-72-76 

m. Byt till vitt och sticka 6 v slätstickning. Fortsätt sedan med 

beige, och sätt markering på insidan av benet och öka 1 m på var 

sida om markeringen med ca 1,5 cm mellanrum (lika för alla 

storlekar) till sammanlagt 86-96-106 m. Sticka till arb mäter ca 

16-19-22 cm. Lägg arb åt sidan och sticka 1 ben till på samma 

sätt. Sätt sedan bägge benen på samma runds nr 3 (med insidan 

av benen mot varandra), och sticka vidare runt över alla m. Sätt 

markering mitt fram och mitt bak och minska vidare 1 m på var 

sida av markeringarna på vartannat v genom att sticka 2 m rätt 

tills efter markeringen, och 2 m vridet rätt tills innan 

markeringen. Minska sammanlagt 4 ggr =156-176-196 m. Sticka 

vidare till hela arb mäter ca 16-17-19 cm mätt från grenen. Sticka 

byxornas högra bak så här: Börja vid markeringen mitt bak, 

sticka 8 m, vänd och sticka 15 m tillbaka. Fortsätt sedan med 7 m 

mer för varje vändning 4 ggr till - till varje sida. Sticka 1 v 

slätstickning över alla m samtidigt som det minskas jämt fördelat 

till 132-144-156 m. Sticka vidare i mosstickning som på nedre 

benet till kanten mäter ca 5 cm. Maska av. Vik kanten dubbel 

mot avigan och sy ihop den med lösa stygn. Sy ihop i grenen. 

Tvinna ett band med beige garn och trä det igenom dragskon. 

 

  

 



Viking pure MILK fiber 

Body och mössa             0807-4 

Storlekar:             0/3            6                  9 mån 

Övervidd: ca         50            53                   56 cm 

Hel längd: ca        34            37                   40 cm 
 

GARNALTERNATIV: Viking Eddagarn (100% supersoft 

merino ull, superwash), Viking Baby Ull (100% merino ull) 

nystan a 50 gram 

 

ljusgul nr 940 ca    2             3              3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst, strumpst nr 2, och 3  + virknål nr 

2,5 + 8 knappar och ca 80-100 cm gult silkesband. 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 mäter ca 

10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Bakstycket 
Börja i grenen: Lägg upp 19-21-21 m på st nr 3. Sticka 2 v 

mönster enligt diagramet (börja vid pilen för rätt storlek). Öka i 

var sida på vartannat v med 4-4-5 m 1 gång. Sedan ökas 1 m i var 

sida till det finns 75-75-79 m (de utökade m fortsätts i mönster 

vartefter). Sticka sedan till arb mäter ca 10-12-14 cm (mätt från 

sista ökningen). Sticka nu byxans högra bak så här: Sticka till det 

återstår 7 m i ena sidan, vänd och sticka till det återstår 7 m i 

andra sidan. Vänd med 7 m mindre för var gång sammanlagt 4 

ggr (det stickas samtidigt mönster som innan). Sticka sedan över 

alla m till arb mäter ca 14-17-18 cm. Maska av i början på varje 

v till ärmhål så här: 5-6-7 m 1 gång, sedan 2 m 2 ggr, och till slut 

1 m 3 ggr =47-49-51 m. Sticka sedan till arb mäter ca 32-35-38 

cm, och ärmhålet mäter ca 9-10-11 cm. Sticka sedan 2 cm i 

mosstickning (=1 rätt, 1 avig växelvis över varandra på varje v). 

Maska av. 

 

Framstycke  
Lägg upp 19-21-21 m på st nr 3. Sticka mönster enligt diagramet 

till arb mäter ca 4-4-5 cm. Öka sedan i var sida på vartannat v 

med 1 m 6-7-7 ggr, 2 m 3-2-3 ggr, 3 m 2 ggr, och till slut 5 m 2 

ggr =75-75-79 m. Sticka sedan till arb mäter ca 14-17-18 cm. 

Maska av för ärmhål som på bakstycket. När arb mäter ca 4-5-5 

cm från ärmavmaskningen minskas de mittersta 15-17-17 m till 

halsringning. Sticka var sida för sig och maska sedan av för 

halsringningen på vartannat v med 3,2,1 m. Sticka sedan till 

framstycket mäter 11-12-13 cm mätt från första 

ärmhålsavmaskningen. Maska av. Sticka den andra sidan på 

samma sätt. 

 

Montering 
Sy eller sticka ihop sidsömmarna. 

 

Kant runt benöppning  
Börja vid grenen och plocka eller sticka upp ca 73-77-81 m runt 

benet på st nr 2,5. Sticka mosstickning (= 1rm, 1 am växelvis 

över varandra på varje v) fram och tillbaka till kanten mäter ca 2 

cm. Maska av. Sticka på samma sätt runt det andra benet. 

 

Knapphålskant i grenen  
Sticka eller plocka upp ca 35-37-37 m längs grenen på 

framstycket på st nr 2,5. Sticka mosstickning som runt 

benöppningen, men efter 1 cm stickas det 4 knapphål jämt 

fördelat (varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som 

läggs upp igen på nästa v). Sticka till kanten mäter ca 2 cm. 

Maska av. Kanten på bakstycket stickas på samma sätt, men utan 

knapphål. 

 

Halskant på framstycket  
Plocka eller sticka upp ca 59-63-67 m på st nr 2,5. Sticka 

mosstickning till kanten mäter ca 2 cm.Maska av. 

 

Ärmkant  
Börja vid axeln och plocka eller sticka upp ca 67-71-75 m på st 

nr 2,5. Sticka mosstickning, och efter 1 cm stickas det 2 knapphål 

som placeras ca 1 cm från varje ytterkant. Varje knapphål stickas 

genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v). Sticka 

till kanten mäter ca 2 cm. Maska av. Sticka den andra axelkanten 

på samma sätt. 

 

MÖSSA (0/3 och 6/9 mån) 

Börja med ena öronlappen och lägg upp 9 m på st nr 3. Sticka 

fram och tillbaka med mönster enligt diagramet (räkna ut från 

mitten var det skall börjas), men öka samtidigt i var sida (alla nya 

m stickas in i mönstret vartefter) med 2,2,1,1 m= 21 m. Sticka 

sedan till arb mäter ca 4-5-5 cm. Lägg arb åt sidan och sticka 1 

öronlapp till på samma sätt (OBS! sluta med samma mönstervarv 

som på den första öronlappen). 

 

Sätt bägge öronlapparna på en rundst nr 3 och sticka så här: 

Sticka första öronlappen - lägg upp 7 m =mitt bak - sticka den 

andra öronlappen - lägg upp 28-35 m = mitt fram = sammanlagt 

77-84 m. Fortsätt sedan runt med mönster (de nya m stickas 

vidare i mönster från varje öronlapp  så att mönstret stämmer 

runt om). Sticka till arb mäter ca 9-10 cm från de upplagda 

maskorna fram och bak (eller önskad längd). Fortsätt vidare i 

mosstickning (=1 rät, 1 aivg växelvis över varandra på varje 

varv) och minska för toppen så här: Sätt 7 markeringar runt 

mössan med 11-12 m mellan varje märke. Minska 1 m på var 

sida om markeringarna på vartannat v till det återstårr 7-14 m. 

Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra åt tråden 

och fäst den på avigsidan. Virka 2 v med fasta maskor runt 

mössan med virknål nr 2,5. Se till att kanten inte stramar eller 

blir för lös. Tvinna 2 band som mäter ca 25 cm och sy fast 

nederst på öronlapparna. 

 

  



Viking pure MILK fiber 
Kofta, mössa och sockor     0807-5 

Storlekar:             0/3             6                   9 mån 

Övervidd: ca          53         57                   62 cm 

Hel längd: ca         25            27                   29 cm 

Ärmlängd: ca       17            20                   23 cm 

 
GARNALTERNATIV: Viking Eddagarn (100% supersoft merino 

ull, superwash), Viking Baby Ull (100% merino ull) nystan a 50 

gram 

 

KOFTA, MÖSSA OCH SOCKOR 
vitt nr 900 ca          3              4                 4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst och strumpst nr 2,5 och 3. 

+ 4-5-5 små vita knappar 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 mäter ca 10 cm. 

Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

KOFTA 
Lägg upp 149-161-173 m på st nr 3. Sticka 4 v rätstickning fram och 

tillbaka. Fortsätt sedan med mönster enligt diagramet som upprepas till 

arb mäter ca 16-17-18 cm. Sätt en markering i var sida med 77-83-89 m 

till bakstycket, och 36-39-42 m till varje framstycke. Maska av 8-10-10 

m i var sida (4-5-5 m på var sida om markeringarna). Sticka var del 

färdig för sig. 

 

Bakstycke 
Fortsätt fram och tillbaka med mönster som tidigare, och maska av för 

ärmhål på vartannat v med 3,2,1 m. (OBS! när hålmönstret inte stämmer 

med de ihopstickade m, slopas dessa, och de m stickas vidare i 

slätstickning). Sticka till arb mäter ca 25-27-29 cm, och ärmhålet mäter 

ca 9-10-11 cm. Maska av. 

 

Framstycke 
Sticka och maska av för ärmhål som på bakstycket. Sticka till arb mäter 

ca 21-23-15 cm. Maska av för halsringning så här: 8-9-10 m 1 gång, 

sedan 3,2,1 m. Fortsätt till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska 

av. Sticka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänt. 

 

Ärmar 
Lägg upp 36-38-40 m på st nr 3. Sticka samma rätstickade kant som på 

nedre bålen. Fortsätt runt och sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämt 

fördelat till 42-46-48 m. Fortsätt sedan runt med mönster enligt 

diagramet (räkna ut från mitten var det skall börjas). Sätt en markering 

mitt under ärmen och öka 1 m på var sida om denna ca var 3,5-3,5-2,5 

cm, sammanlagt 50-56-62 m. Sticka till ärmen mäter uppgivet eller 

passande längd. Maska av 8-10-10 m mitt under ärmen (4-5-5 m på var 

sida om markeringen). Sticka sedan fram och tillbaka och maska av i 

början av varje v med 3,2,1 m. Maska av de resterande m. Sticka en ärm 

till på samma sätt. 

 

Montering 
Sy eller maska ihop axelsömmarna. 

 

Halskant  
Börja från rätan och plocka eller sticka upp ca 73-77-81 m runt halsen 

med vitt garn och med st nr 2,5. Sticka 5 v rätstickning . Maska av från 

rätan. 

 

Vänster framkant  
Börja överst vid halsen och plocka eller sticka upp ca 64-70-76 m från 

rätan på st nr 2,5. Sticka samma kant som till halsen. Maska av. Sätt 

markeringar för sammanlagt 4-5-5 knappar. Den nedersta placeras ca 2 

cm från kanten, och den översta mitt på halskanten. De övriga placeras 

med jämna mellanrum. 

 

Höger framkant  
Plocka upp eller sticka på samma sätt som vänster framkant, men på 

andra varvet görs knapphål (från rätan) mittemot markeringarna på det 

vänstra framkanten. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m 

som läggs upp igen på nästa v.  

 

Virkkanten runt nedre koftan, längs framkanterna, runt halsen och 

runt nedre ärmarna  
Virka ett varv med fasta maskor med virknål nr 2,5. Virka därefter 

kräftmaskor (=fasta maskor som virkas åt höger). Fäst alla lösa trådar på 

avigsidan. Sy i ärmarna. 

 

MÖSSA 
Lägg upp 77-89-89 m på st nr 3. Sticka rätstickning fram och tillbaka 

som på koftkanten. Fortsätt fram och tillbaka med mönster enligt 

diagramet till kanten mäter ca 4 cm. Börja från rätan och sticka 8 v rätt 

(=vikkant). Vänd arb med avigsidan ut och fortsätt sedan i resårstickning 

med 1 rm, 1 am till hela arb mäter 8 cm. Fortsätt sedan i slätstickning till 

arb mäter 12-13-14 cm (mätt med uppvikt kant). Maska nu av 19-23-29 

m i var sida, och fortsätt sedan i slätstickning över de mittersta 39-43-43 

m till mittstycket mäter ca 7-8-10 cm. Maska av till en fin, jämn kant 

som inte stramar. Vik kanten fram dubbelt med rätsidan utåt. Sy fast den 

nederst i var sida. Sy ihop mössan bak med sidostyckena mot mittfältet. 

Sticka eller plocka upp ca 69-73-75 m runt  nedersta kanten (runt 

halsen) på st nr 2,5, Sticka 4 v rätt fram och tillbaka. Sticka nu 2 m rätt 

tills, 1 omsl varvet ut (=hålrad till att trä snodden igenom), + 4 v rätt. 

Maska av till en jämt kant som inte stramar. Tvinna ett band som mäter 

ca 50 cm och trä den genom hålraden. Fäst alla lösa trådar väl på 

avigsidan. 

 

SOCKOR 
Lägg upp 43 m på parstickor nr 2,5. Sticka 8 v rätstickning. Byt till st nr 

3 och fortsätt fram och tillbaka med mönster enligt diagramet (börja som 

visas på diagramet). Sticka vidare i mönster fram och tillbaka till arb 

mäter c 5-6-6 cm. Sticka 2 v slätstickning, därefter 2 m rätt tills, 1 omsl 

varvet ut + 2 v slätstickning, och minska på sista v jämt fördelat till 37-

39-41 m. Fortsätt vidare med slätstickning över de mittersta 11 m till 

mittpartiet mäter 4-5-6 cm (eller önskad längd). Sätt m på en 

hjälpst/tråd. 

Fördela nu m på 3 strumpst, samt plocka upp ca 10-12-13 m längs var 

sida av mittstycket sammanlagt 57-63-67 m. Sticka 10-12-14 v 

rätstickning. Minska vidare för tån så här: Sticka 23-26-28 m rätt 2 m 

rätt tills, 7 m rätt, 2 m rätt tills, 23-26-28 m rätt. På avigsidan stickas 

maskorna rätt. På nästa v från rätan minskas det på samma sätt, men nu 

med 5 m mellan minskningarna mitt fram. Fortsätt på samma sätt på 

vartannat v med 2 m mindre mitt fram till de sista 3 mittmaskorna 

återstår. Dessa stickas ihop till 1 m. Maska av till en jämn kant som inte 

stramar. Fäst alla lösa trådar på avigsidan och sy ihop sockan mitt under 

och mitt bak. Tvinna ett band som mäter ca 40 cm och trä det igenom 

hålraden i övergången till foten. 

 

  

 

 



 

Viking pure MILK fiber 
Kofta, mössa, byxdress       0807-6 

 

Storlekar:           0/3            6             9 mån 
 

KOFTA 

Övervidd: ca       52             57           65 cm 

Hel längd: ca      25             27           30 cm 

Ärmlängd: ca     17             21            24 cm 
 

BYXDRESS  

Hel längd: ca     52              57            65 cm 

Benlängd: ca    16              19            22 cm 
 

GARNALTERNATIV: Viking Eddagarn (100% supersoft 

merino ull, superwash), Viking Baby Ull (100% merino ull) 

nystan a 50 gram 

 

rosa nr 966 ca   3               4              4 nystan 

vitt   nr 900 ca   1               2               2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: 28 m slätstickning på bredden på st nr 3 

mäter ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

KOFTA 
Börja på högra framstycket och lägg upp 20-24-26 m med rosa 

garn och på st nr 3. Sticka 2 v rätt. Fortsätt vidare fram och 

tillbaka med slätstickning (första och sista m stickas hela tiden 

rätt = kantm). Sticka till arb mäter ca 15-16-18 cm. Maska av för 

ärmhål i sidan på vartannat v (på varje v från avigsidan) med 4-5-

5 m 1 gång, vidare 3,2,1 m. Sticka till arb mäter ca 25-27-30 cm, 

och ärmhålet mäter ca 10-11-12 cm. Maska av. Sticka det vänstra 

framstycket på samma sätt, men spegelvänt. 

 

Bakstycke 
Lägg upp 73-79-85 m med rosa garn och på st nr 3. Sticka 2 v 

rätt. Fortsätt vidare i slätstickning fram och tillbaka (med 1 

kantm i varje sida som hela tiden stickas rätt) till arb mäter ca 15-

16-18 cm. Maska av för ärmhål i var sida på vartannat v som på 

framstyckena. Sticka till arb mäter ca 25-27-30 cm, och ärmhålet 

mäter ca 10-11-12 cm. Maska av. 

 

Ärmar 

Lägg upp 41-41-43 m med vitt garn på strumpst nr 3. Sticka 

rätstickning och hålmönster fram och tillbaka så här: först 4 v 

rätt, börja från rätan och sticka 2 m rätt tills, 1 omsl som 

upprepas v runt Sticka till slut 4 v rätstickning. Byt till rosa garn 

och fortsätt vidare runt i slätstickning men på första v ökas det 

jämnt fördelat till 48-50-52 m. Sätt en markering mitt under 

ärmen och öka 1 m i var sida om denna på ca var 3,5-3-2,5 cm 

till sammanlagt 56-62-68 m. Sticka till arb mäter hel eller önskad 

längd. Maska av 8-10-10 m mitt under ärmen (4-5-5 m på var 

sida om markeringen). Fortsätt fram och tillbaka och maska av 

3,2,1 m på vartannat v. Maska av. Sticka den andra ärmen på 

samma sätt. 

 

Montering 

Sy eller maska ihop axelsömmarna, och sy ihop i var sida upp till 

ärmhålen. 

 

Höger framkant med hjärtmönster 

 Lägg upp 17 m med vitt garn på st nr 3. Sticka 2 v rätt. Börja 

från rätanoch sticka 1 m rätt (denna stickas rätt på alla v = 

kantm) - sticka hjärtmönster över de nästa 15 m + 1 m rätt (som 

stickas rätt på alla v = kantm till att sy mot framstycket). Sticka 

med denna indelningen till arb mäter ca 22-22-27 cm (= ca 4-4-5 

hjärtan på höjden). Det blir bäst om det slutas med ett helt hjärta. 

Maska av. 

Vänster framkant stickas på samma sätt. 

 

Sy fast bägge kanterna på det högra och vänstra framstycket i 

kantm. 

 

Halskant 

 Börja från rätan och plocka eller sticka upp ca 73-79-85 m runt 

halsen med vitt garn och på st nr 2,5. Sticka 5 v rätstickning. 

Maska av. 

 

Virkad kant runt framkanterna och runt halsen 

 Virka 1 varv fasta maskor med rosa garn och virknål nr 2,5. Se 

till att kanten inte stramar eller blir för lös. Virka picoter tillbaka 

så här: Virka '3 luftmaskor, stick in nålen i den första av dessa 

och virka 1 smygmaska, virka 1 fast maska i nästa m. Upprepa '-'  

runt. OBS! på höger framkant virkas det 5 hyskor till knapphål 

jämt fördelat, den sista hyskan skall placeras ca 10 cm från 

nederkanten. Varje hyska görs genom att virka 3 luftmaskor, 

hoppa över 1 fast maska från föregående v, stick in nålen i nästa 

m och fäst med en smygmaska. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 75-90-90 m med vitt garn på st nr 3. Sticka 3 v 

rätstickning. Vänd diagramet upp och ned och sticka mönster 

enligt detta fram och tillbaka (= 5-6-6 hjärtmönster på bredden), 

börja och sluta som diagramet visar. Byt till rosa garn och sticka 

1 v rätt från rätan. Vänd avigsidan ut och sticka vidare 6 v rätt. 

Sticka vidare i slätstickning till hela arb mäter ca 19-21-22 cm. 

Minska vidare för toppen så här: börja från rätan, och sticka 2 m 

rätt tills, 3 m rätt, uppreps v ut. Fortsätt att minska på detta sätt 

på vart 4 v med 1 m mindre mellan varje minskning till det 

återstår 30-36-36 m - sticka nu ihop m 2 och 2 rätt tills v ut = 15-

18-18 m kvar. Sticka avigt tillbaka och upprepa därefter sista 

minskningen 1 gång till. Klipp av tråden och trä den genom de 

resterande m. Dra åt tråden och fäst den på avigsidan. Sy ihop 

mössan mitt bak. Vik kanten fram dubbelt utåt, och fäst den i var 

sida. Fäst alla lösa trådar på avigsidan. 

 

Kant runt halsen 

 Plocka eller sticka upp ca 69-73-75 m med rosa garn runt den 

nedersta kanten på st nr 2,5. Sticka 4 v rätt fram och tillbaka. 

Sticka 2 m rätt tills, 1 omsl v ut (=hålrad till att trä bandet 

igenom), + 4 v rätt. Maska av till en  jämn kant som inte stramar. 

Tvinna en snodd som mäter ca 80 cm och trä den igenom 

hålraden (ev kan ett silkesband på 80 cm användas istället). Fäst 

alla lösa trådar på avigsidan. 

 

SOCKOR  

Se mönster 0807-5 

 

 

 



BYXDRESS 

Börja nederst på det ena benet och lägg upp ca 68-72-76 m med 

vitt garn på st nr 2,5. Sticka 4 v rätstickning fram och tillbaka. 

Byt till strumpst nr 3 och ljusrosa garn. Sticka vidare i 

slätstickning. Sätt en markering på insidan av benet och öka 1 m 

på var sida om markeringen på ca var 1,5 cm (samma till alla 

storlekar) sammanlagt 86-96-106 m. Sticka till arb mäter ca 16-

19-22 cm. Lägg arb åt sidan och sticka ett ben till på samma sätt. 

Sätt bägge benen på en rundst nr 3 (med insidan av benen mot 

varandra), och sticka vidare runt över alla m. Sätt en markering 

mitt fram och en mitt bak och minska vidare 1 m på var sida om 

markeringen på vartannat v genom att sticka 2 m rätt tills, efter 

markeringen, och 2 m vridet rätt tills innan markeringen. Minska 

sammanlagt 4 ggr = 156-176-196 m. Sticka vidare till hela arb 

mäter ca 32-35-42 cm. Sticka nu byxornas högra bak så här: 

Börja vid markeringen mitt bak, sticka 8 m, vänd och sticka 15 m 

tillbaka. Fortsätt på detta sätt med 7 m mer för varje vändning 4 

ggr till - till var sida. Sticka 1 v slätstickning över alla m 

samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 150-165-180 m. 

Sticka nu hjärtmönstret enligt diagramet. Sätt en markering i var 

sida med 75-83-91 m till framstycket och 75-82-89 m till 

bakstycket. Börja mönstret som visas på diagramet. När mönstret 

är färdigt minskas det jämnt fördelat till 132-144-156 m. Sätt nya 

markeringar i var sida med 66-72-78 m till var del. Sticka 1 v 

avigt, 1 v rätt. Byt till vitt garn och sticka vidare i slätstickning 

till arb mäter ca 42-46-53 cm. Minska nu 8-10-10 m i var sida (4-

5-5 m på var sida om markeringen). Sticka var del färdig för sig. 

 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka med slätstickning, men minska vidare 

till ärmhål i var sida på vartannat v med 3,2,1 m. Fortsätt till arb 

mäter ca 50-55-63 cm. Maska nu av de mittersta 22-24-28 m till 

halsringningen i nacken. Sticka var del för sig. Fortsätt fram och 

tillbaka och maska av vidare mot halsringningen på vartannat v 

med 2,1 m. Sticka till arb mäter ca 52-57-65 cm. Maska av. 

Sticka den andra sidan på samma sätt men spegelvänt. 

 

Framstycket 

Sticka och maska av för ärmhål som på bakstycket. Sticka vidare 

till arb mäter ca 48-53-61 cm. Maska nu av de mittersta 16-18-22 

m. Sticka var sida för sig. Fortsätt att maska av för 

halsringningen på vartannat v med 3,2,1. Sticka vidare till arb 

mäter lika långt som bakstycket. Fortsätt nu att sticka en 

rätstickad kant med knapphål så här: 

Sticka 2 v rätstickning, på nästa v från rätan stickas det 2 

knapphål (ca 1-2 maskor innanför ytterkanten). Varje knapphål 

stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v. 

Sticka sammanlagt 6 räta v. Maska av. Sticka den andra sidan på 

samma sätt, men spegelvänt. 

 

Sy i knappar på bakstycket. 

 

Virkkant runt ärmhål och runt hals fram och bak  

Börja överst vid axeln och virka 1 varv fasta maskor runt hela 

ärmhålet/längs halskanten, med vitt garn och virknål nr 2,5. 

Virka därefter 1 v fasta maskor med rosa garn. Se till att kanten 

inte stramar eller blir för lös. Virka picoter i rosa garn tillbaka så 

här: Virka 3 luftmaskor, stick in nålen i den första av dessa och 

virka 1 smygmaska, virka 1 fast maska i nästa m. Upprepa på 

detta sätt runt hela ärmhålet/längs halskanten. Virka en likadan 

kant runt nederkanten på bägge benen (OBS! det virkas ca 1 fast 

maska i varannan stickad m (dvs att virkkanten skall strama lite). 

 

  

 



Viking pure MILK fiber 

Kofta med luva med dubbelt 

garn         0807-7 

 

Storlekar:                           0/3              6              9 mån 

Övervidd:                            53               57             61 cm 

Hel längd:                          23                25             27 cm 

Ärmlängd (mätt uppvikta):   17                21             24 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eddagarn (100% supersoft 

merino ull, superwash), Viking Baby Ull (100% merino ull) 

nystan a 50 gram 

 

naturvitt nr 902 ca               5                5             6 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundst och raka stickor nr 4 eller 4,5 + 

virknål nr 4. 

+ 3 knappar 

 

Stickkfasthet: 20 m slätstickning på bredden med dubbelt garn 

på st nr 4 eller 4,5 mäter ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett 

lyckat resultat. 

 

Bålen 
Lägg upp 105-113-121 m med dubbelt garn på st nr 4 eller 4,5. 

Sticka vidare i mosstickning fram och tillbaka (1 m rätt, 1 m 

avigt växelvis över varandra på varje v) till arb mäter ca 12-13-

14 cm. Börja från rätan och sticka 2 m rätt tills, 1 omsl som 

uprepas v ut (=hålrad till att trä en snodd igenom). Sticka vidare i 

mosstickning som innan till arb mäter ca 13-14-15 cm. Sätt en 

markering i var sida med 53-57-61 m till bakstycke, och 26-28-

30 m till vart framstycke. Maska nu av 6 m i var sida (3 m på var 

sida om markeringen). Lägg arb åt sidan. 

 

Ärmar 

Lägg upp 31-33-35 m med dubbelt garn på parst nr 4 eller 4,5. 

Sticka 3 cm fram och tillbaka med mosstickning (=vikkant). 

Sticka 3 cm till utan ökning. Öka nu 1 m i var sida på ca 2,5-3,5-

3,5 cm till sammanlagt 41-43-47 m. Sticka till hela arb mäter ca 

17-21-24 cm (mätt med kanten uppvikt). Maska av 6 m mitt 

under ärmen (3 m på var sida av markeringen). Lägg arb åt sidan 

och sticka en ärm till på samma sätt. 

 

Sätt alla delarna på en rundst så här: Sticka högra framstycket, 

sticka den ena ärmen, sticka därefter bakstycket, den andra 

ärmen, och till slut vänster framstycke. Fortsätt fram och tillbaka 

och minska nu för raglan i alla 4 sammanfogningar så här: Sticka 

till det återstår 3 m innan första sammanfogningen, sticka 2 m 

vridet rätt tills, 2 m rätt, 2 m rätt tills. Minska på detta sätt över 

alla 4 sammanfogningar på vartannt v till det finns 13-14-15 

minskningar. Maska nu av för halsringningen så här: 4 m 1 gång, 

1 m 2-3-3 ggr, samtidigt som det minskas vidare för raglan som 

tidigare 2-3-3 ggr till. Maska av de resterande m. 

 

Montering 

Virkad kant längs framkanterna och runt halsen: Virka 1 v med 

fasta maskor i dubbelt garn och med virknål nr 4. Virka därefter 

3 hyskor till knappar genom att virka 3 luftmaskor, hoppa över 1 

fast maska från föregående v och virka 1 smygmaska i nästa m. 

Trä tråden genom och fäst trådarna på avigsidan placera dessa 3 

knapphålen så här: det översta i övergången till halsringningen, 

den nedersta rätt över hålraden, och det sista placeras mitt mellan 

dessa. 

 

LUVA 
Lägg upp 65-69-73 m med duddelt garn på st nr 4 eller 4,5. 

Sticka mosstickning som till koftan till arb mäter ca 3 cm. Sticka 

nu 1 v rätt (=vikant). Fortsätt vidare med mosstickning till arb 

mäter ca 7-7-8 cm. Minska nu 1 m i var sida på vart 8:e v 4 ggr. 

Sticka till arb mäter 15-16-18 cm (mätt från vikkanten). Maska 

sedan av i början av varje v så här: 9-10-10 m 1 gång, 9-10-11 m 

1 gång. Maska av de resterande m. Sy ihop luvan mitt bak, och 

sy fast den på koftan innanför den virkade kanten. 

 

Fäst alla lösa trådar på avigsidan. Tvinna en snodd och trä den 

igenom hålraden. Sy i 3 knappar. 

 

 



0807-2 

 upprepas 

 

 upprepas 

 

=mitt fram 

 

 =mitt på  

Framstycket 

 

=rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)  

=avigt (avigt på rätan, rätt på avigan). 

 

=vitt 

=ljusblå 

=gult 

=grått  

 

 

 

0807-3 

börja här 

 

=mitt på ärmen 

 

=0/3 mån 

 

=6 och 9 mån 

 

upprepas   upprepas 

 

=rätt (rätt på rätan och avigt på avigan) 

= 1 omslag 

=2 m rätt tills 

=avigt (avigt på rätan och räta på avigan)  

             

  

 

 

0807-4 

=mitt fram 

 

6 och 9 mån  

 

upprepas 

 

=rätt (rätt på rätan, avigt på avigan) 

= 1 omslag  

=lyft 1 m, sticka 2 m rätt tills, trä den lyfta m över 

 =avigt (avigt på rätan, räta på avigan) 

 

  

 

0807-5 

 

=börja här på koftan 

 

 upprepas upprepas upprepas 

 

=mitt på ärmen 

 

sluta här 

 

=börja här för mössa och sockor 

 

=rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)  

=1 omslag 

=2 m rätt tills 

=2 m vridna rätt tills 

= avigt (avigt på rätan, räta på avigan) 

 

0807-6 

 

=börja här 

 

  upprepas 

 

=mönster till koftan som upprepas på höjden 

 

= rätt (rätt på rätan, avigt på avigan) 

=1 omslag 

= lyft 1 m, sticka 2 m rätt tills, trä den lyfta m över 

= 2 m rätt tills 

=2 m vridna rätt tills 

=avigt (avigt på rätan, räta på avigan) 

 


