
Viking Balder  0814-1 

Kjol, mössa, vantar och filt 

Storlekar  6 mån 12 mån 18 mån 2 år 4 år 

KJOL 

Övervidd 48 50 53 55 58 cm 

Hellängd 32 35 38 40 44 cm 

JACKA 

Övervidd 56 60 63 66 70 cm 

Hellängd: 25 30 33 36 40 cm 

Ärmlängd: 20 24 26 28 31 cm 

Material: Viking Balder ( 100% ull superwash) Härva a 

100 gr 

KJOL 

Multi nr 446 2 2 3 3         3 härvor 

JACKA, MÖSSA OCH  VANTAR 

Multi nr 446 4 4 4 5         5 härvor 

FILT 

Multi nr 446                    4 härvor 

Stickor och tillbehör: Par och rundstickor nr 6 och 7 mm 

+ 2 knappar från Perlehuset artnr: P1825, 54 mm 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st nr 7 mm mäter ca 

10cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

KJOL 

Lägg upp 80-86-88-90-92 m på st 7mm. Sticka 3 varv runt i 

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

varv). Fortsätt sticka  runt i slätstickning till arbetet mäter ca 

22-25-28-30-34 cm. På nästa varv minska jämnt fördelat till 

58-60-64-66-70 m. Byt till st nr 6 mm och sticka 

mosstickning till hela arbetet mäter ca 32-35-38-40-44 cm. 

Maska av. 

Fickor 

Lägg upp 12 m på st 7. Sticka mosstickning till bandet mäter 

ca 7 cm. Maska av. Sticka en ficka till på samma sätt. 

Hängslen 

Lägg upp 7m på st nr 6mm. Sticka mosstickning till arbetet 

mäter 14-16-16-18-20 cm. maska nu av för knapphål mitt på 

hängslet genom att maska av de 3 mittersta maskorna ( 

Dessa läggs upp igen på nästa varv). Fortsätt sticka 

mosstickning över alla maskor till hela arbetet mäter ca 16-

18-18-20-22 cm (eller önskad längd) Maska av, Sticka andra 

hängslet på samma sätt. 

Montering 

Sy fast hängslena på ryggen ( knapphålen ska vara på 

framstycket) så här: markera mitt bak mät ca 3-3-4-4-5 cm 

ut från mitten på var sida och sy fast. Sy i knappar på 

framstycket. Fickorna sys fast på framstycket ca 10-11-13-

15-18 cm från nederkanten. Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 

JACKA 

Lägg upp 69-73-77-81-85m på st 7mm. Sticka 4 varv fram 

och tillbaka i mosstickning, sätt en markering i var sida med 

35-37-39-41-43m för bakstycke och 17-18-19-20-21-m till 

vart framstycke. Sticka 4 varv slätstickning . Upprepa 4 varv 

med mosstickning- 4 varv slätstickning till det är stickat 

totalt 3-4-4-5-5 ränder med mosstickning. Fortsätt  med 

slätstickning till arbetet mäter ca 14-18-20-22-25 cm. Maska 

av 4 m i var sida ( 2 m på var sida om markering). Lägg 

arbetet åt sidan medan ärmarna stickas. 

Ärmar 

Lägg upp 18-18-20-20-22 m på st 7. Sticka 4 varv runt i 

mosstickning, sticka därefter 4 varv slätstickning. Upprepa 

dessa  varv till det är stickat totalt 4-4-5-5-6 ränder med 

mosstickning men sätt en markering mitt under ärmen och 

öka 1 m på var sida om markeringen på var 5-41/2-5-4 ½-5 

cm till det är 26-28-30-32-34m på sticka. Fortsätt i 

slätstickning till ärmen mäter ca 20-24-26-28-31 cm. Maska 

av 4 m mitt under ärmen ( 2 m på var sida av markeringen). 

Lägg arbetet åt sidan och sticka en ärm till på samma sätt. 

Ok 

Sätt alla delarna på samma rundsticka nr 7 med 1 ärm över 

var ärmhålsavmaskning på bålen= 105-113-121-129-137 m 

på stickan. Sticka avigt tillbaka. Fortsätt fram och tillbaka i 

slätstickning och minska för raglan  på alla 4 

sammanfogningsdelar så här: Sticka till 2 m före första 

sammanfogningen, sticka 2 m vridet rätt tills, därefter 2 rm 

tills. Minska så här över alla 4 delar på vartannat varv till 

det är stickat totalt 10-11-12-12-13 intagningar= 25-25-25-

33-33m på stickan. Sticka 3 varv mosstickning. Maska av. 

Montering 

Sy ihop under ärmarna. 

Framkante 

Plocka upp ca 29-35-39-43-47 m på st nr 6mm. Sticka 1rm, 

1am tillbaka. På nästa varv stickas 2 m rätt tills, 1 omslag 

varvet ut. Sticka 1 rm, 1 am tillbaka . Maska av. 

Den andra framkanten stickas på samma sätt. Du kan nu 

välja om du vill dra i en snodd genom hålraden på bägge 

sidor och knyta eller om du vill sy i knappar. 

MÖSSA ( 6/12 mån- 18/ 24 mån – 2/ 4 år) 

Lägg upp 88-96-104 m på st 7mm. Sticka 4 varv  runt i 

slätstickning. På nästa varv minskas det jämnt fördelat 

genom att sticka  2 m rätt tills varvet runt= 44-48-52m. 

Sticka vidare i mosstickning till hela arbetet mäter ca 13-14-

16 cm. Fortsätt runt i slätstickning och minska för toppen så 

här: Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills, varvet runt. Sticka 1 varv 

utan intagning. Upprepa intagningen genom att sticka 1 m 

rätt, 2 m rätt tills varvet runt= 22-24-26 m på stickan. Sticka 

1 varv räta. Sticka ihop 2 m rätt tills varvet runt till det är 

11-12-13m Sticka 1 varv slätstickning och upprepa därefter 

sista intagningen till det är 6-6-7 m på stickan. Klipp av 

tråden och trä den genom de resterande m. Dra till tråden 

och fäst ordentligt på avigsidan. 

VANTAR ( 6/12 mån- 18/ 24 mån – 2/ 4 år) 

Lägg upp 16-18-20m på strumpstickor nr 6mm. Sticka 7-8-8 

cm runt i resår med 1rm, 1 am. Byt till stickor 7 och fortsätt 

runt i slätstickning till hela arbetet mäter 13-15-16 cm. Sätt 

en markering i var sida och minska 1 m på var sida av 

markeringen på vartannat varv genom att sticka 2 m vridet 

rätt tills före markeringen och 2 m rätt tills efter 

markeringen. Minska till det är 4-6-4 m kvar på stickan. 

Klipp av tråden och trä den genom de resterande maskorna. 

Dra till tråden och fäst ordentligt på avigan. 

TÄCKE / FILT 

Lägg upp 60 m på st 7mm. Sticka fram och tillbaka med 

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

varv) till arbetet mäter ca 70 cm. Maska av. 



Viking Balder    

Åk påse med luva och 

vantar     0814-2 

Storlekar  0/3 mån   6 mån 

Övervidd     53                               58 cm 

Hellängd     55                 60 cm 

Ärmlängd     17                      20 cm 

Material: Viking Balder ( 100% ull, superwash) Härva a 

100 gr. 

Lila nr 489     4             5 härvor 

Stickor och tillbehör: par och rundsticka nr 6 och 7 mm+ 3 

knappar från Perlehuset Art nr: 904, 20 mm 

Stickfasthet: 12m i slätstickning på st 7 mm mäter ca 10 

cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Bålen 
Lägg upp 64-70m på st 7mm. Sticka 3 cm runt i resår med 

1rm, 1am. På nästa varv stickas ett hålvarv så här: Sticka  

2m rätt tills, 1 omslag som upprepas varvet runt. Fortsätt 

sticka runt i slätstickning och mönster enl diagrammet. Sätt 

en markering i var sida med 33-35m till framstycke och 31-

35m till bakstycket. Sticka till arbetet mäter ca 33-37 cm. 

Maska av de 3 mittersta maskorna på framstycket och 

fortsätt fram och tillbaka till arbetet mäter ca 43-47 cm. 

Maska av 4m i var sida för ärmhål ( 2 m på var sida om 

markering) Sticka var del färdigt för sig. 

Bakstycket 
Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och mönster som 

förut men maska av för ärmhål på var sida på vartannat varv 

med 1,1 m ( lika för alla storlekar). Sticka rakt upp till 

arbetet mäter 55-60 cm och ärmhålet mäter 12-13 cm. 

Maska av. 

Höger framstycke 

Sticka och maska av för ärmhål lika som på bakstycke, 

fortsätt sticka rakt upp till arbetet mäter ca 51-55 cm. Börja 

från rätan och maska av för halsringning på vartannat varv 

så här: Maska av 5-6 m 1 gång därefter 2 m 1 gång och till 

slut 1 m 1 gång. Sticka vidare rakt upp till framstycket mäter 

lika som bakstycket. Maska av. 

Vänster framstycke stickas lika fast spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 16-18 m på st 6mm. Sticka resår som på 

nederkanten. Byt till st 7 och sticka 1 varv rätt samtidigt 

som det ökas jämnt fördelat till 19-21 m. Fortsätt sticka runt 

i slätstickning och mönster enl diagrammet ( mät ut mitten 

där det ska börjas.) men sätt en markering  mitt under ärmen 

och öka 1 m på var sida om markeringen ca var 21/2- 3 cm 

till det är 29-31m på stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett 

eller önskad längd Maska av 4 m mitt under ärmen( 2 m på 

var sida om markeringen). Fortsätt fram och tillbaka och 

fortsätt maska av på vartannat varv med 1, 1m ( lika för alla 

storlekar) Maska av de resterande maskor. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna 

Höger framkant 

Plocka upp ca 19-23 m längs framkanten på st nr 6mm. 

Sticka 4 varv fram och tillbaka i resår med 1rm, 1 am. 

Maska av. Sätt en markering för 3 st knappar, den översta ca 

1 cm nedanför kanten och den nedersta ca 3 cm från kanten, 

det tredje placeras mitt emellan. 

Vänster framkant stickas lika men med knapphål 

motsvarande knapp markeringarna på höger sida, vart 

knapphål stickas genom  att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag. 

LUVA 

Lägg upp 48-52m på st 6mm. Sticka 3 cm resår fram och 

tillbaka med 1rm, 1am. Fortsätt med slätstickning fram och 

tillbaka och minska 1 m i början av vart 4: e varv 4 ggr=40-

44m på stickan. Fortsätt sticka utan intagning till arbetet 

mäter ca 15-17 cm. Sätt en markering mitt på luvan och 

fortsätt minska i början av varje varv så här: 6,7,7 m-7-7-8 

m. Vik luvan dubbel och sy ihop den mitt bak. Sy fast luvan 

längs halskanten från mitt bak och fram till öppningen mitt 

fram (rynka den lätt mot mitt bak om det behövs). 

Sy i ärmarna och sy i knappar. Fäst alla lösa trådar snyggt 

på avigan. Tvinna en snodd som mäter ca 1 m, trä den 

genom hålraden nederst på bålen och knyt ihop. 

VANTAR ( 1 storlek) 

Lägg upp 16 m på st 6mm. Sticka 6 v runt i resår med 1 rm, 

1am. Byt till st 7 och fortsätt runt i slätstickning till hela 

arbetet mäter ca 12 cm. Sätt en markering i var sida och 

minska 1 m på var sida av markeringen på vartannat varv 

genom att sticka 2 m vridet rätt tills framför markering och 

2 m rätt tills efter markering, minska så här till det finns 

totalt 4 m på stickan. Klipp av tråden och trä den genom 

resterande maskor, dra till och fäst ordentligt på avigan. 

 

 

 

 

 



Viking Balder   

Filt      0814-3 

Storlek            80x100 cm 

Material: Viking Balder ( 100% ull, superwash), härva a 

100 gr 

Multi färg nr 465                6 härvor 

Stickor och tillbehör: par eller rundstickor nr 7mm 

Stickfasthet: 12m slätstickning på st 7mm mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

FILT 

Lägg upp 103 m på st 7 mm. Börja från rätan och sticka 

12m flätmönster enl diagrammet, vidare stickas 7 m rätt, 1 

m avigt som upprepas över de nästa 79 m ( sluta med 7 m 

rätt), sticka därefter flätmönster över de sista 12m. Fortsätt 

så här fram och tillbaka  till arbetet mäter ca 88 cm. Maska 

av. Det ska nu stickas kanter överst och nederst på filten 

som ger hellängd på filten. (Ca 100 cm) 

Kanter 

Lägg upp 12 m på st 7, sticka flätmönster fram och tillbaka 

till arbetet mäter ca 80 cm ( eller lika långt som bredden på 

filten). Maska av. Sticka 1 kant till på samma sätt. 

Sy på kanterna mot uppläggning/ avmaskningskanten i båda 

ändar, se bild. 

 

 

 

 

 



Viking Balder  0814-4 

Ponchotröja och mössa  

Storlekar  6 mån 12 mån 18 mån 2 år     4 år 

Övervidd 56 60 63 66 70 cm 

Hellängd 30 34 38 42 45 cm 

Ärmlängd: 20 24 26 28 31 cm 

Material: Viking Balder ( 100% ull superwash) Härva a 

100 gr 

Röd nr 452 4 4 5 5         6 härvor 

Stickor och tillbehör: Par och rundstickor nr 6 och 7 mm 

+ 6 knappar från Perlehuset artnr: 9604, 30 mm 

Stickfasthet: 12m slätstickning på st nr 7mm mäter ca 

10cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

Bakstycke 

Lägg upp 34-36-38-40-42 m på st 7mm, sticka rätstickning  

(räta på alla varv) till arbetet mäter ca 19-22-25-28-30 cm. 

Maska av för ärmhål i var sida på vartannat varv så här: 

först 2 m 1 gång, därefter 1 m 1 gång och till slut 1 m 1 

gång= 26-28-30-32-34m på stickan. Fortsätt rakt upp till 

arbetet mäter ca 30-34-38-42-45 cm och ärmhålet mäter ca 

11-12-13-14-15 cm. Maska av. 

Framstycke 

Lägg upp och sticka på samma sätt som på bakstycket men 

när arbetet mäter ca 9-12-13-16-16 cm stickas det knapphål 

i var sida ca 2 m innanför kanten genom att maska av 2m 

som läggs upp igen på nästföljande varv. Sticka till arbetet 

mäter ca 13-16-18-21-22 cm. Sticka 1 knapphål i var sida på 

samma sätt som sist. Sticka till arbetet mäter 17-20-23-26-

28 cm. Sticka det tredje och sista knapphålet. Sticka rakt 

upp till arbetet mäter 19-22-25-28-30 cm. Maska nu av för 

ärmhål på samma sätt som på bakstycket. Fortsätt rakt upp 

till arbetet mäter ca 25-29-33-37-40 cm. Maska av de 

mittersta 6-6-8-8-10m för halsringningen. Sticka var sida för 

sig och maska av på vartannat varv med 3,2,1 m. Sticka rakt 

upp till arbetet mäter hellängd. Maska av.  

Ärmar 

Lägg upp 16-16-16-20-20m på strumpstickor 6mm. Sticka 

12-12-14-14-14 cm fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 

am. Byt till st nr 7 och fortsätt fram och tillbaka i 

rätstickning men öka på första varvet jämnt fördelat till 20-

20-22-22-24m. Fortsätt fram och tillbaka men öka 1 m i var 

sida var 2 ½-3-2-2-2 ½ cm, till det är 26-28-32-34-36 m på 

stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett eller önskad längd. 

Maska av 2 m i var sida, fortsätt fram och tillbaka och 

maska av på vartannat varv med 1,1 m ( lika för alla 

storlekar). Maska av resterande maskor. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna och sy ihop mitt under ärmarna. Sätt 

ihop fram och bakstycke med några stygn vid övergången 

till ärmavmaskningen. 

Halskant 

Plocka eller sticka upp ca 40-40-44-44-48 m på st 6mm, 

fortsätt runt i resår med 2 rm, 2 am till kanten mäter ca 4-4-

5-5-6 cm. Maska av i räta och aviga maskor. 

Sy i ärmarna och sy i 3 knappar på var sida på bakstycket 

motsvarande knapphålen på framstycket. Fäst alla lösa 

trådar på avigan. 

MÖSSA ( 6/12 mån- 18/ 24  mån- 2/ 4 år ) 

Lägg upp 44-48-52m på st 6, sticka 3 cm fram och tillbaka i 

resår med 2rm, 2am. Byt till st 7 och fortsätt i rätstickning 

till arbetet mäter ca 11-13-15 cm. Minska för toppen så här: 

Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills varvet ut. Sticka räta tillbaka 

utan intagning. Upprepa intagningen genom att sticka 1m 

rätt, 2m rätt tills varvet ut= 22-24-26 m på stickan. Sticka 

räta tillbaka. Sticka ihop 2 rm tills varvet runt till det är 11-

12-13 m på stickan. Sticka räta tillbaka och upprepa därefter 

den sista intagningen till det är 6-6-7 m på stickan. Klipp av 

tråden och trä den genom de resterande maskorna, dra till 

och fäst snyggt på avigsidan. Sy ihop mössan mitt bak. 

 

 

 

 



Viking Balder    

Overall, mössa, sockor och 

vantar       0814-5 

Storlekar  0/3 mån            6/ 9 mån 

Övervidd      60                 66 cm 

Hellängd   55                 64 cm 

Ärmlängd   17                 21 cm 

Benlängd   18                 20 cm 

 

Material: Viking Balder ( 100% ull, superwash) Härva a 

100 gr. 

Multifärg nr 421      5               6 härvor 

Stickor och tillbehör: par och rundsticka nr 6 och 7 mm+ 5 

knappar från Perlehuset Art nr: 8571, 20 mm 

Stickfasthet: 12m i slätstickning på st 7 mm mäter ca 10 

cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

OVERALL 

Börja nederst på benet: Lägg upp 20-24 m på st 6mm. Sticka 

3 cm runt i resår med 2rm, 2am. På nästa varv stickas 1 varv 

slätstickning samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 28- 

32 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet som upprepas 

men sätt en markering på insidan av benet och öka på var 

sida om markeringen  ca vart 2-2 cm till totalt 44-48 m ( de 

nya maskorna stickas vidare i mönster efter hand ) Sticka till 

benet mäter 18-20 cm  (eller önskad längd). Lägg arbetet åt 

sidan och sticka 1 ben till på samma sätt. 

Sätt nu samman de båda benen på samma rundsticka nr 

7mm. Fortsätt runt med mönster som förut, men sätt en 

markering mitt fram och mitt bak och minska på var sida om 

markeringen på vartannat varv totalt 4 ggr= 72- 80 m på 

stickan. Sticka 4 varv runt i mönster. Maska av de mittersta 

4 m på framstycket och fortsätt fram och tillbaka i mönster 

till hela arbetet mäter ca 41- 49 cm. Sätt en markering i var 

sida med 36- 40 m till bakstycke och 18-20 m till vart 

framstycke. Maska av 4 m på var sida om markeringen= 

ärmhål. Sticka färdigt var del för sig. 

 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i mönster som förut men maska av 

för ärmhål i var sida på vartannat varv med 1,1 m (lika för 

alla storlekar). Sticka rakt upp till arbetet mäter 55-64 cm 

och ärmhålet mäter 14-15 cm. Maska av. 

 

Höger framstycke 

Sticka och maska av för ärmhål lika som på bakstycket. 

Sticka rakt upp till arbetet mäter ca 51-60 cm. Börja från 

rätan och maska av för halsringning på vartannat varv så 

här: Maska av 5-6m 1 gång, därefter 2m 1 gång och till sist 

1m 1 gång. Sticka rakt upp till framstycket mäter lika som 

bakstycket. Maska av. 

Vänster framstycke stickas lika men spegelvänt. 

 

Ärmar 

Lägg upp 16- 20m på st 6mm. Sticka resår lika som på 

nederkant på overallen. Byt till st 7mm och sticka 1 varv rätt 

samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 24- 26m. Sticka 

vidare runt i mönster enligt diagrammet (räkna ut från 

mitten var det ska börjas) Men sätt en markering mitt under 

ärmen och öka 1 m på var sida om markeringen ca var 21/2-

3 cm till det är 34-36m på stickan. ( de nya m stickas vidare 

i mönster efter hand). Sticka till ärmen mäter uppgett eller 

önskad längd. Maska av 4 m mitt under ärmen (2 m på var 

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

på vartannat varv med 1,1 m (lika för alla storlekar). Maska 

av resterande maskor rätt. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Höger framkant 

Plocka eller sticka upp ca 38-46 m längs framkanten på st 6 

mm. Sticka 5 varv fram och tillbaka i resår med 2rm, 2am. 

Maska av. Sätt markeringar för totalt 5 knappar. Den översta 

ca 1 cm nedanför överkanten och den nedersta ca 3 cm  från 

nederkanten. De övriga placeras jämnt fördelat.  

Vänstra framkanten stickas lika men med knapphål ( mitt på 

kanten) motsvarande knappmarkeringarna på höger 

framkant. Vart knapphål stickas genom att sticka ihop 2m, 1 

omslag. 

 

Krage 

Börja på vänster framstycke och plocka eller sticka upp ca 

38-42m från avigan på st 6mm. Sticka 4 varv i resår med 

2rm, 2am fram och tillbaka. På nästa varv ökas 1 m i vart 

rätt fält. Sticka 4 varv med 3rm, 2 am. Öka igen på samma 

sätt och sticka 4 varv till med 4 rm, 2am. Maska av. 

Sy i ärmarna och sy i knappar. Fäst alla lösa trådar snyggt 

på avigan. 

 

VANTAR (1 storlek) 

Lägg upp 16m på st 6mm. Sticka 6 cm runt i resår med 2rm, 

2am. Byt till st 7mm och fortsätt runt i slätstickning till hela 

arbetet mäter ca 12-13 cm. Sätt en markering i var sida och 

minska 1m på var sida om markeringen på vartannat varv 

genom att sticka 2m vridet rätt tillsammans före markering, 

och 2m rätt tillsammans efter markeringen. Minska så här 

till det är totalt 4 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom 

resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigsidan. 

 

SOCKOR 

Lägg upp 16-20 m på strumpstickor nr 6mm. Sticka 6 cm 

runt i resår med 2rm, 2am. Sticka nu häl över halva delen av 

maskorna så här: Sticka 6-8 varv fram och tillbaka i 

slätstickning. Sticka till 1 m återstår i ena sidan, sticka till 

1m återstår i andra sidan. Sticka fram och tillbaka med 1 m 

mindre till var sida på vart varv till det återstår 2m på 

mitten. Börja från rätan och sticka 1m mer på vart varv till 

var sida (plocka upp 1m från föregående varv och sticka den 

tills med nästa m för att undvika hål i arbetet). Fortsätt så 

här till alla m är stickade. Plocka upp 4-6m på var sida om 

hälen och fortsätt runt i slätstickning till foten mäter ca 7-8 

cm. Minska för tå genom att sticka 2m rätt tills i början av 



varje varv( = 4 minskade m per varv) Sticka 1 varv utan 

intagning. Upprepa intagningen 1 gång till = 8-12m.  Sticka 

1 varv slätstickning. Sticka ihop 2 m varvet runt= 4-6 m. 

Klipp av tråden och trä den genom resterande m och dra till 

och fäst på avigsidan. Sticka den andra sockan på samma 

sätt. 

MÖSSA (1 storlek) 

Lägg upp 44m på st 6mm. Sticka 12 cm i resår med 2rm, 

2am. Byt till st 7mm och fortsätt med mönster enl 

diagrammet till hela arbetet mäter ca 18 cm. Minska för 

toppen så här: Sticka 2m- 2m ihop varvet runt (obs! Det 

stickas vidare i mönster till alla m är avmaskade, justera 

därför räta och aviga maskor efter hand). Sticka 3 varv utan 

intagning. Minska igen , men nu med 1m mellan varje 

minskning. Sticka 3 varv utan intagning. Sticka  2m tills 

varvet runt = 11m. Sticka 2 varv utan intagning. Sticka 2m 

tills till det är 6m kvar på stickan. Sticka 2 varv. Klipp av 

tråden och trä genom rest maskor, dra åt och fäst på 

avigsidan. 

  



Viking Balder    

Tröja, mössa, vantar och 

sockor     0814-6 

Storlekar: 6mån  12mån    18mån     2 år     4 år 

Övervidd:   56     60       63       66  70cm 

Hellängd:   25     30       33       36      40cm 

U- ärmlängd   17     21       23       25      28cm 

Material: Viking Balder ( 100% ull, superwash), Härvor 

a 100gr . 

Vitt 402    2   2   3   3       3 härvor 

Ljusgrå 413 1   1   1   1         1 härva 

Brun 418 1   1   1   1         1 härva 

Stickor och tillbehör: par, strumpstickor och rundsticka 6 

och 7mm. 

Stickfasthet: 12m i slätstickning på st 7 mm mäter ca 10 

cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TRÖJA 

Lägg upp 68-72-76-80-84 m med vitt på st 6mm. Sticka 4 

cm runt i resår med 1rm,1am. Byt till st 7mm och sticka 

vidare i slätstickning. Sätt markeringar i var sida med 35-37-

39-41-43m till bakstycke och 33-35-37-39-41m till 

framstycket. Sticka till arbetet mäter ca 13-16-18-20-23 cm. 

Maska av 4 m i var sida ( 2m på var sida om markering). 

Lägg arbetet åt sidan medan ärmarna stickas. 

Ärmar 

Lägg upp 16-16-18-18-20m med vitt på strumpstickor 6mm. 

Sticka 4 cm resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och sticka 

vidare i slätstickning men öka på första varvet jämnt 

fördelat till 20-20-22-22-24m Fortsätt runt i slätstickning 

men sätt en markering mitt under ärmen och öka 1 m  på var 

sida om markering var ca 3-3-31/2-31/2-4 cm till det är 28-

30-32-34-36 m på stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett 

eller önskat mått. Maska av 4m mitt under ärmen(  2m på 

var sida om markering). Lägg arbetet åt sidan och sticka 1 

ärm till på samma sätt. 

Ok 

Sätt  in alla delar tillsammans på rundsticka 7mm med en 

ärm över varje ärmhålsavmaskning på bålen = 108-116-124-

132-140 m på stickan. Sticka 1 varv slätstickning över alla 

maskor och minska 0-2-4-0-2 m jämnt fördelat. Fortsätt 

vidare med mönster enl diagrammet och minska som 

förklarat till det är 36-38-40-44-46m på stickan. Avsluta 

storlekarna där pilarna visar. Sticka vidare i vitt och resår 

med 1rm, 1am till halskanten mäter ca 10-10-12-12-12 cm. 

Maska av. 

Montering 

Sy ihop under ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 

MÖSSA  (6/12 mån, 18/24 mån, 2/4 år) 

Lägg upp 48-52-56m med ljusgrått på st 6mm. Sticka 14-16-

18 cm runt i resår med 2rm, 2am. Fortsätt i slätstickning och 

minska för toppen så här: Sticka 2 m rätt, 2m avigt tills 

varvet runt. Sticka 2 varv utan intagning. Upprepa 

intagningen genom att sticka 2 m rätt tills, 1 m avigt varvet 

runt= 24-26-28m på stickan. Sticka 2 varv utan intagning. 

Sticka 2 m rätt tills varvet runt= 12-13-14m på stickan. 

Sticka 1 varv slätstickning och upprepa därefter den sista 

intagningen till det är tot 6-7-7m kvar. Klipp av tråden och 

trä den genom resterande maskor, dra till och fäst ordentligt 

på avigan. 

VANTAR (6/12mån, 12/18mån, 2/4 år) 

Lägg upp 16-18-20 m med brun på st 6mm. Sticka 7-8-8 cm 

runt i resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och fortsätt runt i 

slätstickning till hela arbetet mäter ca 13-15-16cm. Sätt en 

markering i var sida och minska  1m på var sida om 

markeringen på vartannat varv genom att sticka 2 m vridet 

rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering. 

Minska så här till det är 4-6-4m kvar på stickan. Klipp av 

tråden och trä den genom resterande maskor, dra till och fäst 

ordentligt på avigan. 

SOCKOR (6/12 mån, 18/24 mån  2/4 år ) 

Lägg upp 16-20-24m med brunt och strumpstickor nr 6mm. 

Sticka 8-10-10 cm runt i resår med 1rm, 1am. Sticka nu 

hälen över halva delen av maskorna så här: Sticka 6-8-8 

varv fram och tillbaka i slätstickning. Sticka till 1m återstår i 

ena sidan, sticka till 1m återstår i andra sidan. Sticka fram 

och tillbaka med 1m mindre i varje sida på vart varv till det 

återstår 2 m i mitten. Börja från rätan och sticka 1 m mer till 

varje sida på vart varv (plocka samtidigt upp 1m från 

föregående varv och sticka den tillsammans med nästa m för 

att undgå hål i arbetet) Fortsätt så här till alla m är stickade. 

Plocka upp 4-6-6m på var sida om hälen och fortsätt runt i 

slätstickning till foten mäter ca 8-9-10 cm. Minska nu för tå 

genom att sticka 2 m rätt tills i början av varje varv. ( = 4 

minskade m per varv). Sticka 1 varv utan intagning. 

Upprepa intagningen 1 gång till = 8-12-16m. Sticka 1 varv 

slätstickning. Sticka 2m rätt tills varvet runt=4-6-8 m. Till 

den minsta storleken klipps nu tråden av. Till de andra två 

storlekarna stickas 1 varv slätstickning, därefter upprepas 

sista intagningen 1 gång till=3-4m. Klipp av tråden och trä 

genom de resterande maskorna, dra till och fäst ordentligt på 

avigan. Sticka den andra sockan på samma sätt. 

 

 

 

 



Viking Balder   

Jacka, mössa, halsduk, 

vantar och sockor  0814-7 

Storlekar: 6mån 12mån   18mån      2 år     4 år 
Övervidd:   56     60      63       66  70cm 

Hellängd:   25     30           33       36      40cm 

Ärmlängd   20     24      26       28      31cm 

Material: Viking Balder (100% ull,  superwash), Härvor a 

100gr . 

Grönt 435   2   3   3   4       4 härvor 

Turkos 429   2   2   2   2         2 härva 

Brun 418   1   1   1   1         1 härva 

Stickor och tillbehör: par, strumpstickor och rundsticka 6 och 

7mm. 

+ 5 knappar från Perlehuset Artnr: 2624, 20 mm 

Stickfasthet: 12m i slätstickning på st 7 mm mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

JACKA 

Lägg upp 69-73-77-81-85 m med turkos på st 6mm. Sticka 4 cm 

fram och tillbaka i resår med 1rm,1am. Byt till st 7mm och grönt, 

sticka vidare fram och tillbaka i slätstickning. Sätt markeringar i 

var sida med 35-37-39-41-43m till bakstycke och 17-18-19-20-

21m till vart framstycke. Sticka till arbetet mäter ca 12-16-18-20-

23 cm. Maska av 4 m i var sida ( 2m på var sida om markering ). 

Sticka färdigt var del för sig. 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning som förut men fortsätt 

maska av för ärmhål i var sida på vartannat varv med 1,1 m  (lika 

för alla storlekar). Sticka rakt upp till arbetet mäter 25-30-33-36-40 

cm och ärmhålet mäter ca 13-14-15-16-17 cm. Maska av. 

Höger framstycke 

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

vidare rakt upp till arbetet mäter ca 21-26-28-31-35 cm. Börja från 

rätan och maska av för halsringningen på vartannat varv så här: 

Maska av 5-5-6-6-7 m 1 gång, 2 m 1 gång och till sist 1m 1 gång. 

Sticka vidare rakt upp till arbetet mäter lika som på bakstycket. 

Maska av. Vänstra framstycket stickas lika fast spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 16-16-18-18-20m med turkos på strumpstickor 6mm. 

Sticka 4 cm runt i resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och grönt. 

Sticka vidare runt i slätstickning men öka på första varvet jämnt 

fördelat till 20-20-22-22-24 m. Fortsätt runt i slätstickning men sätt 

en markering mitt under ärmen och öka 1m på var sida om 

markeringen  ca 21/2-21/2-3-3-3 cm, till det är 32-34-36-38-40 m 

på stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett eller önskad längd. 

Maska av 4 m mitt under ärmen ( 2 m på var sida om markering). 

Fortsätt fram och tillbaka och fortsätt maska av på vartannat varv 

med 1,1 m ( lika för alla storlekar). Maska av resterande maskor. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

Höger framkant 

Plocka eller sticka upp ca 27-31-35-37-41 m längs framkanten med 

grönt på st 6mm. Sticka 4 varv fram och tillbaka i resår med 

1rm,1am. Maska av. Sätt markeringar för totalt 5 st knappar. Den 

översta placeras ca 1 cm nedanför halskanten och den nedersta ca 3 

cm ovanför nederkanten. De övriga placeras jämnt fördelat. 

Vänster framkant stickas lika men med knapphål som placeras 

motsvarande knapparna på höger sida. Var knapphål stickas genom 

att sticka ihop 2m rätt, 1 omslag. 

Halskant 

Plocka eller sticka upp ca 37-39-41-45-47 m på st 6mm. Fortsätt 

fram och tillbaka i resår med 1rm, 1am till kanten mäter ca 3-3-3-

4-4 cm. Maska av i räta och aviga maskor. 

Sy i ärmarna och sy i knappar. Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 

MÖSSA ( 6/12mån 18/24 mån. 2/4 år ) 

Lägg upp 48-52-56 m med brunt på st 6mm. Sticka 3 cm runt i 

resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och turkos. Sticka vidare i 

slätstickning och ränder så här: * 2 varv turkos- 2 varv brunt* 

Upprepa från *-* till arbetet mäter ca 13-15-17 cm. Fortsätt i 

slätstickning och ränder samtidigt som det minskas för toppen så 

här: Sticka 2m rätt, 2m rätt tills varvet runt. Sticka 2 varv utan 

intagning. Upprepa intagningen genom att sticka 1 m rätt, 2 m rätt 

tills varvet runt= 24-26-28 m på stickan. Sticka 2 varv utan 

intagning. Sticka ihop 2m rätt tills varvet runt= 12-13-14m på 

stickan. Sticka 1 varv slätstickning och upprepa därefter sista 

intagningen till det återstår 6-7-7m. Klipp av tråden och trä genom 

resterande maskor, dra till och fäst ordentligt på avigsidan. 

HALSDUK ( 6/12 mån, 18/ 24 mån, 2/ 4 år ) 

Lägg upp 15-15-19m med turkos och st 7mm. Sticka fram och 

tillbaka i resår med 1rm, 1am till halsduken mäter ca 90-110-110 

cm. Maska av. Knyt tofsar om ca 10 cm i var kortsida med brunt 

garn. 

VANTAR (6/12 mån, 18/24 mån, 2/4 år ) 

Lägg upp 16-18-20 m med brunt på strumpstickor nr 6mm. Sticka 

7-8-8 cm runt i resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och fortsätt 

runt i slätstickning till hela arbetet mäter 13-15-16 cm. Sätt en 

markering i var sida och minska 1 m på var sida om markeringen 

på vartannat varv genom att sticka 2 m vridet rätt tills före 

markering och 2 m rätt tills efter markeringen. Minska så här till 

det återstår 4-6-4m på stickan. Klipp av tråden och trä genom 

resterande maskor, dra till och fäst ordentligt på avigsidan. 

SOCKOR (6/12 mån, 18/24 mån , 2/4 år ) 

Lägg upp 16-20-24m med brunt och strumpstickor nr 6mm. Sticka 

8-10-10 cm runt i resår med 1rm, 1am. Sticka nu hälen över halva 

delen av maskorna så här: Sticka 6-8-8 varv fram och tillbaka i 

slätstickning. Sticka till 1m återstår i ena sidan, vänd och sticka 

tillbaka. Sticka till 1m återstår i andra sidan. Sticka fram och 

tillbaka med 1m mindre i varje sida på vart varv till det återstår2 m 

i mitten. Börja från rätan och sticka 1 m mer till varje sida på vart 

varv (plocka samtidigt upp 1m från föregående varv och sticka den 

tillsammans med nästa m för att undgå hål i arbetet) Fortsätt så här 

till alla m är stickade. Plocka upp 4-6-6m på var sida om hälen och 

fortsätt runt i slätstickning till foten mäter ca 8-9-10 cm. Minska nu 

för tå genom att sticka 2 m rätt tills i början av varje varv. ( = 4 

minskade m per varv). Sticka 1 varv utan intagning. Upprepa 

intagningen 1 gång till = 8-12-16m. Sticka 1 varv slätstickning. 

Sticka 2m rätt tills varvet runt=4-6-8 m. Till den minsta storleken 

klipps nu tråden av. Till de andra två storlekarna stickas 1 varv 

slätstickning, därefter upprepas sista intagningen 1 gång till=3-4 m. 

Klipp av tråden och trä genom de resterande maskorna, dra till och 

fäst ordentligt på avigan. Sticka den andra sockan på samma sätt. 

 

 



Viking  Balder  0814-8 

Jacka, sockor, mössa och filt 

Storlekar: 0/3        6            9             12 mån 

Övervidd:  52       55           58  61 cm 

Hel längd: 22       25           27  30 cm 

Ärmlängd: 17       20           22  24 cm 

Storlek på filt               50x70 cm 

Material: Viking Balder (100% ull, superwash) Härva a 

100gr 

Jacka, sockor och mössa 

Vitt nr 402 3       4          4            4 härvor 

Filt 

Vitt nr 402               3 härvor 

 Stickor och tillbehör: Par och rundsticka nr 7mm, virknål 

nr 5mm + 3 st bamseknappar från Perlehuset art nr : 2804. 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 7mm mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

JACKA 

Lägg upp 124-132-140-148m på st 7mm, sticka rätt tillbaka. 

På nästa varv från rätan stickas 2m rätt tills varvet ut= 62-

66-70-74m på stickan. Sätt en markering i var sida med 32-

34-36-38m till bakstycke och 15-16-17-18 m till vart 

framstycke. Sticka vidare i rätstickning (räta på alla varv) 

fram och tillbaka till arbetet mäter ca 12-14-15-17 cm. 

Maska av 4 m i var sida (2m på var sida om markering). 

Lägg arbetet åt sidan medan ärmarna stickas. 

Ärmar 

Lägg upp 32-36-40-44m på st 7mm, sticka räta tillbaka. På 

nästa varv från rätan stickas 2m rätt tills varvet ut = 16-18-

20-22 m. Sticka vidare fram och tillbaka i rätstickning men 

öka 1m i var sida ca var 4-41/2-5-41/2 cm till 24-26-28-32 

m. Sticka till ärmen mäter uppgett eller önskat mått. Maska 

av 2 m i var sida av ärmen. Lägg arbetet åt sidan och sticka 

1 ärm till på samma sätt. 

Ok 

Sätt alla delarna tillsammans på samma rundsticka nr 7 med 

1 ärm över varje ärmavmaskning på bålen =94-102-110-122 

m på stickan. Sticka räta tillbaka. Fortsätt fram och tillbaka 

och minska för raglan i alla 4 sammanfogningsdelar så här: 

Sticka till 2m före första sammanfogningen, sticka 2m 

vridet rätt tills, därefter 2 m rätt tills. Minska så här över alla 

4 sammanfogningsdelar på vartannat varv till det är stickat 

9-10-11-12 intagningar totalt = 22-22-22-26m. På nästa varv 

från rätan ökas 1 m i var maska till tot 44-44-44-52m, sticka 

rätt tillbaka. Maska av = halskant. 

Höger framkant 

Börja nerifrån och virka 1 rad fasta maskor med virknål nr 

5, akta så kanten inte blir för hård eller lös. Virka 

smygmaskor och knapphål tillbaka så här: Virka 2 

smygmaskor i de första 2 m från föregående varv, virka 3 

luftmaskor = knapphål, hoppa över 2 m från föregående 

varv och virka 1 smygmaska i nästa m, virka 3 smygmaskor 

i nästa 3 m. Upprepa 1 knapphål till på samma sätt som 

föregående. Virka 3 smygmaskor och upprepa det sista 

knapphålet. Fäst tråden med en smygmaska. Till den vänstra 

framkanten virkas endast 1 rad med fasta maskor. 

Sy ihop under ärmen och sy i knappar. Fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

MÖSSA 

Lägg upp 80-88-96-104m på st 7mm, sticka räta tillbaka. På 

nästa varv från rätan,  minskas det genom att sticka ihop 2m 

rätt tills varvet ut = 40-44-48-52 m. Sticka vidare i 

rätstickning till arbetet mäter ca 12-14-16-17  cm. Minska 

för toppen så här: sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills varvet ut, 

sticka rätt tillbaka. Upprepa intagningen genom att sticka 

1m rätt, 2 m rätt tills varvet ut = 20-22-24-26 m på stickan. 

Sticka rätt tillbaka. Sticka ihop 2m rätt tills varvet ut = 10-

11-12-13 m på stickan. Sticka rätt tillbaka och upprepa 

därefter den sista intagningen till det återstår  5-6-6 -7m 

Klipp av tråden och trä genom resterande maskor, dra till 

och fäst ordentligt på avigan. Sy ihop mössan mitt bak. 

SOCKOR ( 3/6  mån, 9/ 12 mån ) 

Lägg upp 36- 40 m på parstickor 7mm. Sticka 14-18 varv 

rätstickning fram och tillbaka (räta på alla varv). Maska av 

de första och sista 10-10 m på varvet. Fortsätt fram och 

tillbaka i rätstickning över de resterande 16-20m till arbetet 

mäter ca 3-4 cm från de avmaskade m. Minska för tå så här: 

Börja från rätan och sticka 2m rätt, 2m rätt tills varvet ut. 

Sticka rätt tillbaka. Upprepa intagningen genom att nu sticka 

1 m rätt, 2 m rätt tills varvet ut, sticka rätt tillbaka. På nästa 

varv från rätan stickas 2m rätt tills varvet ut = 4-5 m på 

stickan. Klipp av tråden och trä genom de resterande m, dra 

till och fäst den ordentligt på avigan. Sy ihop mitt uppe på 

foten och mitt bak. Sticka en socka till på samma sätt. 

FILT 

Lägg upp 60m på st 7mm. Sticka fram och tillbaka i mönster 

efter diagrammet som upprepas till arbetet mäter ca 70 cm. 

Maska av. 



0814-2: 

=mitt på  

   ärmen 

 upprepas 

 0/ 3 mån 

 6 mån 

börja här 

 upprepas 

=rätt (rätt på rätan , avig på avigan) 

=avig (avigt på rätan, rätt på avigan) 

 

0814-3: 

sluta här  

börja här 

upprepas 

=rätt ( rät på rätan, avig på avigan) 

=avig ( avig på rätan, rätt på avigan) 

  

=sätt 2 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 2 m 

rätt, sticka m på hjälpstickan rätt 

=sätt 2 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 2 m 

rätt, sticka m på hjälpstickan rätt. 

0814-5: 

=mitt på ärmen 

upprepas 

börja här 

upprepas 

=rätt  (räta på rätan, avig på avigan) 

=avigt  (avigt på rätan, rät på avigan) 

 

0814-6: 

Sluta här till stl 2/4 år 

Sluta här till stl 18 mån 

Sluta här till 6/12 mån 

Börja här 

Upprepas 

=vitt 

=brunt 

=ljusgrå 

 

 

 

 

 

Diagram 0814-8: 

Sluta här 

Upprepas 

Börja här 

Upprepas 

Rätt ( rät på rätan, avig på avigan) 

Avig ( avig på rätan, rät på avigan) 

 

 

      

   


