
 

 

Kära  garnkunder 

 

Tack för att du valt  VIKING GARN och beskrivning till ditt nya handarbete. Den här 

sidan innehåller viktig information och vägledning för bästa möjliga resultat. 

Lycka till! 

 

Stickfasthet 

Alla modeller i detta blad är noga uträknat efter uppgiven stickfasthet, det är därför 

viktigt att du håller den stickfasthet som angetts för att få ett lyckat resultat, sticka 

därför en provlapp och justera därefter storleken på stickorna så de överensstämmer. 

Får du för många maskor byt till tjockare stickor och får du färre maskor byt till 

runnare stickor. 

 

Behandling av det stickade plagget 

Eftersom man lägger ner mycket tid på ett handstickat plagg är det viktigt att plagget 

tvättas rätt, följ alltid tvättinstruktionerna på banderollen och plantorka alltid plagget 

på handdukar så  att de inte tappar formen. 

När det gäller superwashbehandlat garn så kan det tvättas i maskinen men ska INTE 

behandlas med mjukmedel. Efter tvätt och en lätt centrifugering lägges plagget på 

torra handdukar , forma därefter plagget till sin ursprungliga form. 

 

Med vänlig hälsning 

 

VIKING GARN 

 

 

 

 

 

 

  



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka 

Jacka med blixtlås                     0908-1 

Storlek               small  medium/large x-large 

Övervidd ca 104     116                 128cm 

Hellängd ca 69       70                   70cm 

Ärmlängd ca 50                     51      52cm  

GARNALTERNATIV: Viking eko ull (100% ekologisk ull) 

100gr/150m 

Dam  (Herr) : 

Vitt 402 (ljusgrå 413) 

Ca          6   7          8 nystan 

Brun 409   (svart  403 ) 

Ca 2   2      3 nystan 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 5mm och 5 ½ 

mm + virknål 5mm 

Stickfasthet: 18 maskor i slätstickning på stickor 5 ½ mm mäter 

ca 10cm Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

JACKA: 

Lägg upp 178-190-206m vitt (ljusgrå) på st. 5mm. Sticka 7cm 

resårstickning 2rm,2am fram och tillbaka. Byt till stickor 5 ½ 

mm och sticka slätstickning men öka på första varvet jämnt 

födelat  till 199-217-235 m. Sätt markeringar i var sida med 49-

53-58 m till var framstycke och 101-111-119m till 

bakstycke.Fortsätt sticka fram o tillbaka i slätstickning tills 

arbetet mäter 34-35-35cm. Sticka nu mönster I enligt 

diagrammet. När arbetet mäter ca 45-45-45  maskas 12 m av i 

var sida (6m på var sida om markering) Sticka färdigt var del för 

sig. 

Bakstycket: 

Forsätt fram och tillbaka med mönster och maska sedan av  3,2, 

1m på vartannat varv för ärmhål. Fortsätt sedan utan intagning. 

När mönstret är färdigt forsätt sticka i brunt (svart) utan mönster 

till arbetet mäter ca 69-70-70 cm och ärmhålet mäter ca 24-25-25 

cm. Maska av. 

Framstycket: 

Sticka och maska av för ärmhål som på bakstycket. När arbetet 

mäter ca 62-63-63 cm maska av 11-11-12m till halsringningen. 

Fortsätt maska av till halsringningen på vartannat varv med 3,2,1 

m. Sticka vidare rakt upp utan minskningar tills arbetet mäter 

lika som bakstycket. Maska av. 

Sticka det andra framstycket likadant men spegelvänt. 

Ärmar: 

Lägg upp 40-40-44m med vitt (ljusgrå) på st.5mm. Sticka samma 

resår som i nederkanten på fram/bakstycke. Byt till st.5 ½ mm 

och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 

61-63-65m. Fortsätt  vidare runt i slätstickning men öka 1m på 

var sida om markering mitt under ärmet ca 3-3-3cm tills du har 

87-91-91m. Sticka till arbetet mäter ca 34-34-34cm. Sticka nu 

mönster 2 enligt diagrammet. Fortsätt  runt i brunt(svart) utan 

mönster till arbetet mäter 50-51-52cm (eller önskad längd). 

Maska av 12m mitt under ärmen (6m på var sida om markering 

mitt under ärmet). Fortsätt fram o tillbaka och maska sedan av i 

början av varje varv med 3,2,1m. Maska av resterande maskor. 

Sticka den andra ärmen lika. 

Halskant: 

Börja mitt fram genom att plocka upp ca 86-90-90 m brunt(svart) 

på st.5mm. Sticka fram och tillbaka i resår lika som på ärm o 

nederkant. Sticka till kanten mäter ca 7cm. Maska av. 

Vänster framkant: 

Virka en rad med fm längs framkanten med virknål 5mm (också 

över halskanten). Se till att kanten inte blir för lös eller för stram. 

Virka med vitt ( ljusgrå) över vitt(ljusgrå), och brunt (svart) över 

brunt(svart). Virka fm tillbaka på samma sätt (se till at trådbyte 

inte visas på rätan). 

 

Höger framkant: 

Virkas på samma sätt. 

Tråckla och sy i blixtlåset fint. Önskas en infodring på baksidan 

så kan detta stickas genom att lägga upp 4m som stickas i 

slätstickning tills den mäter lika som framkanten. Maska av och 

sy fast den mot baksidan. 

Sy i ärmarna. Fäst alla lösa trådar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka 

Tröja med mönsterstickat ok    0908-2 

Storlek        small medium        large    x large 

Övervidd       103    109        115    125 cm 

Hellängd          68     69          70    70 cm 

Ärmlängd         48    50          50    51 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eko ull (100%  ekologisk ull) 

100gr härva/150m 

Dam (herr) 

Grundfärg: Svart  nr 403 (vitt nr 402)    

Ca: 7    8    8    9 härvor 

Mönster frg.1: vitt nr.402     (brun nr. 408) 

Ca:1    1    1    1 härva 

Mönsterfrg.2:grå nr.415   (svart  nr. 403) 

Ca:  1    1      1    1 härva 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 5mm och 5 ½ 

mm 

Stickfasthet: 18m i  slätstickning på st. 5 ½ mm mäter ca 10cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

TRÖJA: 

Lägg upp 176-192-208-224m med grundfärgen på rundst.5mm. 

Sticka 7cm runt i resår 2rm,2am. Byt till st. 5 ½ mm och fortsätt 

runt i slätstickning till arbetet mäter ca 45-45-45-44cm. Sätt en 

markering i var sida med 89-97-105-113m till framstycket och 

87-95-103-111m till bakstycket. Maska nu av 12m i var sida  

(6m på var sida om markering). Lägg arbetet åt sidan medan 

ärmarna stickas. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48-48-52m med grundfärgen på strumpstickor 

5mm. Sticka resår  2rm,2am liksom i nederkant. Byt därefter till 

strumpstickor 5 ½ mm och sticka 1 varv rätt  samtidigt som det 

ökas jämnt fördelat till 61-63-65-67m. Fortsätt runt i 

slätstickning och mönster 1 enligt diagrammet, därefter fortsätt 

med grundfärg och slätstickning, men sätt en markering mitt 

under ärmen och öka 1m på var sida om denna med 3 ½-3 ½-3-3 

½ cm (lika för alla storlekar) till det är 83-87-91-91m på stickan. 

Sticka tills ärmen mäter 48-50-50-51cm (eller önskad längd). 

Maska av 12 m på undersidan av ärmen (6m på var sida om 

markering). Lägg arbetet åt sidan och sticka andra ärmen lika. 

Oket: 

Sätt ärmarna samman på samma rundsticka som för fram o 

bakstycket, över de avmaskade sidomaskorna= 294-318-342-

358m. Varvet börjar med bakstyckets maskor, minska jämnt 

fördelat till 288-312-336-352m på första varv. Sticka nu 2-2-4-4- 

varv slätstickning över alla maskor. Vidare stickas oket med 

mönster och intagningar enligt diagrammet till det är 108-117-

126-132m. När mönstret är färdigstickat minska jämnt fördelat 

över varvet till 96-100-104-108m. Sticka nu vidare med 

mönsterfärg 2 i resårstickning med 2rm,2am till halskanten mäter 

ca 8cm, maska därefter av i räta o aviga maskor. 

Fäst alla lösa trådar och sy ihop under ärmarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka 

Tröja med raglan                       0908-3 

Storlekar: small  medium  large x-large 

Övervidd  ca:  100   109    117   125cm 

Hellängd  ca:   67   68    69     70cm 

Ärmlängd  ca:  49   50    51     52cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eko ull (100%  ekologisk ull) 

100gr härva/150m 

Herr (dam) 

Svart  nr. 403 (beige nr.407) 

ca:   6  6      7    7 härvor 

Vitt nr.402 ( brunt nr.409) 

Ca:  2  2     3    3 härvor 

Grå nr.415 (vitt nr 402) 

Ca:  1  1    1    1 härva 

 

Stickor och tillbehör: Rund o strumpstickor 5mm och 5 ½ mm. 

Stickfasthet:18m i slätstickning på st 5 1/2mm mäter ca 10cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickorm, rm= rät maska, am= avig 

maska 

 

Fram/bakstycke: 

Lägg upp 164-180-192-208m i svart (beige) på st.5mm. Sticka 

7cm resårstickning 2rm,2am. Byt till st.5 ½ mm och sticka 

mönster 1 enligt diagrammet. Sätt en markering i var sida med 

91-97-103-111m för framstycket, och 89-95-101-111m till 

bakstycket.  Fortsätt runt i slätstickning till arbetet mäter ca 

44cm (lika för alla storlekar). Maska av 12 m i var sida (6m på 

var sida om markering). Lägg arbetet åt sidan. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48-48-52m med svart (beige) på st. 5mm. Sticka 

samma resår som nederkanten på fram/bakstycket. Byt till st. 5 ½ 

mm och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat 

till 61-63-65-67m. Sticka mönster 1 enligt diagrammet, och 

fortsätt därefter i slätstickning till hel längd, men öka 1m på var 

sida om markering var 3 ½ - 3 ½ - 3 – 3 ½ cm till det är 83-87-

91-93m på stickan. Sticka till arbetet mäter ca 49-50-51-52 cm 

(eller till önskad längd). Maska av 12m mitt under ärmen (6m på 

var sida om markeringen). Lägg arbetet åt sidan och sticka andra 

ärmen lika. 

Oket: 

Sticka in ärmarna mellan fram/bakstycket över de avmaskade  

sidomaskorna = 298-318-338-360m. Sticka 6-8-10-10 varv runt i 

slätstickning över alla maskorna samtidigt som maskantalet 

justeras till 288-306-324-342m. Sätt markering i alla 4 

sammankopplingar till raglan. Sticka nu mönster 2 enligt 

diagrammet. Räkna ut mitt fram, mitt bak och mitten på var ärm 

för att se hur mönstret ska börja över resp.raglanintagning. Sticka 

vidare runt i mönster 2 till det är färdigt och ta in för raglan på 

alla 4 sammankopplingar så här: Sticka till 3m före markering, 

sticka 2 m vridet r tills., 2 rm, 2 rm tills. Upprepa denna 

intagning på alla 4 sammankopplingar vartannat varv . När 

mönsterbården är färdigstickad fortsätter du i grått (vitt) tills 

arbetet mäter ca 64-65-65-66cm. Maska av de mittersta  13-13-

15-15m för halsringningen och sticka vidare fram o tillbaka 

(samtidigt som det tas vidare in för raglan). Maska av i början på 

varje varv med 3,2,1,m för halsringning. Sticka till hela arbetet 

mäter ca 67-68-69-70cm. Maska av resterande maskor. 

Halskant: 

Plocka upp ca 92-96-96-100m grått (vitt) på st.5mm. Sticka runt 

i resår med 2rm,2am till halskanten mäter ca 8cm. Maska av. 

 Sy ihop mitt under ärmarna och fäst alla lösa trådar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka  

Tröja med raglan                       0908-4 

Storlekar     small  medium large x large 

Övervidd ca  100       109    114   120cm 

Hellängd ca    67        68     69    70cm 

Ärmlängd ca   49        50     51    52cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eko ull (100%ekologisk ull) 

100gr härva=150m 

 

Dam (Herr) 

Beige 408 (grå nr.415) 

Ca 7    7    8    8härvor 

Vitt nr. 402 (vitt nr.402) 

Ca  1    1    2    2härvor 

Stickor och tillbehör: rund o strumpstickor 5mm och 5 ½ mm, 

virknål 5mm 

Stickfasthet: 18 maskor i slätstickning på 51/2mm mäter ca 

10cm.Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

Fram/bakstycke: 

Lägg upp 164-180-192-208m beige (grå) på st.5mm. Sticka 7cm 

resårstickning 2rm,2am. Byt till st. 5 ½ mm och sticka 1 varv rätt 

samtidigt som det ökas jämnt fordelat till 184-192-208-224m.  

Sticka mönster 1 enligt diagrammet. Sätt en markering i var sida 

med 93-97-105-113m för framstycket och 91-95-103-111m till 

bakstycket. Fortsätt runt i slätstickning till arbetet mäter ca 44cm 

(lika för alla storlekar). Maska av 12m i var sida (6m på var sida 

om markering). Lägg arbetet åt sidan. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48-48-52m med beige (grå) på st.5mm Sticka resår 

lika som på nederkanten på fram/bakstycke. Byt till st.5 ½ mm 

och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 

61-63-65-67m. Sticka mönster 1 enligt diagrammet. Fortsätt 

därefter med slätstickning till hel längd men öka 1 m på var sida 

om markeringen ca var 3 ½ - 3 ½ -3- 3 ½ cm till det är 83-87-91-

93 maskor på stickan. Sticka till arbetet mäter 48-49-50-50cm 

(eller önskad längd). Maska av 12 m mitt under ärmen (6m på 

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

ärmen lika. 

Oket: 

Sticka in ärmarna mellan  fram/bakstycke över de avmaskade 

maskorna= 302-318-342-362m. Sticka 4-4-6-6 varv runt i 

slätstickning över alla maskorna samtidigt som maskantalet 

justeras till 288-306-324-342m. Sätt markering i alla 4 

sammankopplingar till raglan. Sticka nu mönster 2 enligt 

diagrammet. NB! Det måste mätas ut mitt fram, mitt bak och 

mitten på var ärm för att räkna ut var mönstret ska börja på 

varje minskning till raglan. Sticka vidare runt i mönster 2 och 

minska samtidigt till raglan i alla 4 sammankopplingar, så här: 

Sticka till 3m före markering, sticka 2m vridet rätt tills,2m r,2m r 

tills. Upprepa denna intagning i alla 4 sammankoplingar på 

vartannat varv (när mönsterbården är färdigstickad avmaskas den 

mittersta maskan på framstycket av). Fortsätt fram och tillbaka i 

beige (grå) till arbetet mäter 64-65-65-66cm. Maska av de första 

och sista 6-6-7-7m på varvet  till halsringning). Sticka vidare 

fram och tillbaka (samtidigt som det tas in för raglan). Maska av 

i början av varje varv med 3-2-1m. Sticka till hela arbetet mäter 

ca 67-68-69-70cm. Maska av resterande maskor. 

Halskant: 

Börja mitt fram och plocka upp 90-94-94-98m i beige (grå) på 

st.5mm. Sticka fram och tillbaka i resårstickning med 2rm,2am 

tills halskanten mäter ca 7cm. Maska av.  

Sy ihop mitt under ärmen och fäst alla lösa trådar på avigsidan. 

Virka ett varv med fasta maskor på var sida om sprundet. Sy i 

blixtlåset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka  

Jacka med krage och skärp       0908-5 

Storlekar  small          medium           Large 

Övervidd ca:    101            113                   124cm 

Hellängd  ca:      78             78                      80cm  

Ärmlängd:      48             50          50cm 

GARNALTERNATIV: Viking eko ull (100% ekologisk ull) 

Garnåtgång: 

Beige nr. 407             11           12        13 härvor 

Stickor och tillbehör: par, rund och strumpstickor nr 5 ½ mm o 

6mm 

Stickfasthet: 18 maskor i slätstickning på st. 5 ½ mm mäter ca 

10cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

Jacka: 

Lägg upp 221-241-263m på st.5 ½ mm. Sticka resårstickning 

med 1rm,1am fram och tillbaka, men sätt markeringar i var sida 

med 57-62-68m till vart framstycke samt 107-117-127m till 

bakstycket. När arbetet mäter 9cm stickas det första knapphålet 

på höger framkant, genom att sticka 2m, maska av 2 följande 

(dessa maskor läggs upp igen på nästa varv). Fortsätt med 

knapphål i framkanten med ca 9cm mellanrum till du har 5 

knapphål. Observera att det sista knapphålet ska vara beläget ca 

2cm innan v ringningens början. Fortsätt att sticka till arbetet 

mäter ca 53-53-54 cm. Maska av 10m i var sida (5m på var sida 

om markeringen). Sticka färdigt var  del för sig. 

 

Bakstycke: 

Fortsätt med resårstickning som förut men maska samtidigt av 

för ärmhål på vartannat varv med 3,2,1m. Sticka vidare utan 

intagningar till arbetet mäter 78-78-80cm och ärmhålet mäter 25-

25-26cm. Maska av. 

 

Framstycken: 

Sätt de första 5m över på hjälpsticka (= förkantsmaskor som 

stickas färdigt på slutet). Sticka och maska av för ärmhål lika 

som på bakstycket, men maska samtidigt av för v ringning 

genom att maska av  1m, 1m innanför den yttersta maskan på 

vartannat varv 5-6-6 ggr,  vidare på varv 4 tills det är avmaskat 

16-17-18 ggr. Sticka till arbetet mäter lika som för bakstycket. 

Maska av. Sticka andra delen lika, fast spegelvänt. 

Ärmar: 

Lägg upp 63-65-65m på st 5 ½ mm. Sticka fram och tillbaka i 

resårstickning 1rm,1am men öka 1m i var sida ca var 2-2-2cm 

till du har 111-111-115m. Sticka till ärmen mäter ca 58-60-60cm 

(inkluderat ca 10 cm oppbrett). Maska av 5m i var sida. Fortsätt 

fram och tillbaka och maska av på vartannat varv med 3,2,1 m 

(lika för alla storlekar). Maska av. 

Montering: Sy ihop axlarna. 

Höger framkant och höger krage: Sätt de 5 förkantsmaskorna  

på st. 5 ½. Fortsätt med resåren och öka 1m på vartannat varv in 

mot kanten av framstycket (dvs. på varje varv från avigan). 

OBS! De nya maskorna stickas vidare i resår som förut. 

Denna sida sys mot framstycket till slut (sträck arbetet lätt när 

det mäts). Sticka och öka vidare till kragen når upp till axlarna 

(ca 35-35-37m). Fortsätt nu med att sticka kragen smalare i 

samma sida som ökningarna. Detta görs genom att *sticka tills 

det är 8m kvar på denna sida (den sidan som ska sys ned mot 

halskanten), vänd och sticka tillbaka, sticka därefter 2varv över 

alla maskor*. Upprepa från*-* tills kragen når till mitt bak i 

nacken. Maska av, eller sätt på hjälpsticka. 

Sticka den andra kragdelen lika lång, men öka nu på motsatta 

sidan (på varje rätt varv) 

Maska av och sy ihop mitt bak. 

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar fint på avigsidan, sy i 

knappar. 

 

Skärp: 

Lägg upp 44m på st. 5 ½ mm, sticka resårstickning 1rm,1am till 

skärpet mäter 170cm. Maska av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka  

Tröja                                           0908-6 

Storlekar    small/medium             large/x large 

Övervidd ca        103                        120cm 

Hellängd ca          70                          72cm 

Ärmlängd ca          50                          51cm 

GARNALTERNATIV: Viking eko ull (100% ekologisk ull) 

härvor om 100gr 

Vitt 402 (ljusgrå 413)    8   9 härvor 

Brun 409 (svart 403) 1   1 härva 

Stickor och tillbehör: rund o strumpstickor nr. 5 och 5 ½ mm+ 

virknål 5mm 

Blixtlås (ta mått när plagget är färdigt) 

Stickfasthet. 18m i slätstickning på st.5 ½ mm mäter ca 10cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

Tröja: 

Lägg upp 192-216m med vitt (ljus grå) på st.5mm. Sticka 7cm 

runt i resår 2rm,2am. Byt till st. 5 ½ mm och fortsätt sticka runt i 

slätstickning. Sätt markeringar i var sida med 97-109m till 

framstycket samt 95-107m till bakstycket. Sticka till arbetet 

mäter ca 52-54cm. Fortsätt runt med mönster 1enl.igt 

diagrammet, börja vid pilen för rätt storlek. När arbetet mäter ca 

50-52cm avmaskas den mittersta maskan på framstycket (lägg 

upp 3 nya maskor som  stickas vidare i avigt och som klipps upp 

på slutet). Fortsätt sticka runt i mönster till arbetet mäter ca 63-

65cm. Maska nu av de mittersta 21-23m på framstycket (de 3 

nya är inkluderade). Fortsätt sticka fram och tillbaka och maska 

av i början på varje varv med 3,2,1m (lika för alla storlekar). 

Sticka sedan utan avmaskningar till mönstret är färdigstickat och 

arbetet mäter ca 70-72cm. Maska av. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48m med vitt (ljus grå) på strumpstickor 5mm. 

Sticka 7cm runt i resår med 2rm,2am. Byt till st 5 ½ mm och 

sticka 1 varv rätt, samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 63-

65m. Sätt en markering mitt under ärmen och fortsätt sticka 

slätstickning samtidigt som det ökas 1m på var sida om 

markeringen ca var 3 ½-3 cm till det finns 87-91m, men när 

arbetet mäter 32-33cm stickas mönster 1 enligt diagrammet 

(räkna ut från mitten var mönstret ska börja). Sticka till arbetet 

mäter hel längd. Vänd avigsidan ut och  sticka 2cm slätstickning 

till belägg, maska av. Sticka den andra ärmen lika. 

Montering: 

Sätt markering till ärmhål ca 24-25cm. Sy därefter 2 

maskinsömmar med zick zack bredvid varandra till vart ärmhål ( 

sy gärna 2 sömmar över varandra  så att det håller ordentligt). Sy 

därefter en söm mitt fram för blixtlåset. Klipp upp mellan 

sömmarna. 

Sy ihop axlarna. 

Halskant: Börja mitt fram och plocka upp ca 90-94 m runt 

halsen med brunt (svart) på st. 5mm. Sticka fram och tillbaka i 

resårstickning med 2rm, 2am. Sticka till kanten mäter ca 7cm, 

maska av löst i resår. 

Vänster  framkant: Virka en rad med fasta maskor längs kanten 

med vitt (ljus grå) och virknål 5mm, virka fasta maskor tillbaka. 

Virka på samma sätt på höger sida. Önskas infodring på baksidan 

läggs det upp 3m på st.5mm. Sticka slätstickning fram och 

tillbaka till infodringen är lika lång som kanten. Maska av. Sy 

fast infodringen på avigsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka  

Tröja med mönsterstickat ok   0908-7 

Storlekar  small       medium         large            x large 

Övervidd ca    97          103  109        115cm 

Hellängd ca    68                 69                 70          70cm 

Ärmlängd ca    48                 49                 50          51cm 

GARNALTERNATIV: Viking eko ull (100% ekologisk ull) 

om 100gr härva 

Dam  (Herr) 

Grundfärg    svart  403 (grå 415) 

6     6        7    8 härvor 

mönsterfärg vitt 402  (vitt 402) 

 1     1        1      1 härva 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor 5mm o 5 ½ mm. 

Stickfasthet: 18m i slätstickning på st 5 ½ mäter ca 10cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

Fram/bakstycke: 

Lägg upp 172-184-196-208m med grundfärgen  på st.5mm och 

sticka runt i resår 2rm,2am i 7cm. Byt till st.5 ½ mm och fortsätt 

runt i slätstickning till arbetet mäter ca 45-45-45-44 cm. Sätt en 

markering i var sida med 87-93-99-105m till framstycket och 85-

91-97-103m till bakstycket. Maska av 12m i var sida (6m på var 

sida om markering). Lägg arbetet åt sidan medan ärmarna 

stickas. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48-48-52m med grundfärgen på strumpstickor 

5mm. Sticka runt i resår 2rm,2am i 7cm, byt till st.5 ½ mm och 

sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 63-

65-67-69m. Fortsätt runt i slätstickning men sätt en markering 

mitt under ärmen och öka 1m på var sida om markeringen var 3 

½ - 3- 3 ½ -3 ½ cm (lika för alla storlekar) tills det är 83-87-91-

93m på stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett eller passande 

längd. Maska av 12m på undersidan av ärmen (6m på var sida 

om markering). Lägg arbetet åt sidan och sticka andra ärmen 

lika. 

Oket: 

Sätt in ärmarna mellan fram/bakstycke på rundstickan, över de 

avmaskade sidomaskorna= 290-310-330-346m. Låt nästa varv 

börja med bakstyckets maskor och minska på första varvet jämnt 

fördelat till 288-300-324-336m. Sticka nu 2-4-4-6 varv 

slätstickning över alla maskor. Forsätt nu sticka oket enligt 

mönster och intagningar som förklaras på diagrammet till det är 

120-126-138-144m kvar. Efter 4 varv minskas jämnt fördelat till 

96-100-108-116m. Sticka vidare med grundfärgen i resår 

1rm,1am tills halskanten mäter ca 8cm. Maska därefter av löst i 

resår. 

Fäst alla lösa trådar och sy ihop under ärmarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eko Alpacka - 100% alpacka  

Tröja              0908-8 

 

Storlekar small    medium          large 

Övervidd ca   100       110         120cm 

Hellängd ca    68         70           72cm 

Ärmlängd ca    50         51           52cm 

GARNALTERNATIV: Viking eko ull (100% ekologisk ull) 

om 100gr härva. 

DAM 

Brun nr 409  7       8                  9 härvor 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor 5 och 5 ½ mm 

Stickfasthet: 18m i slätstickning på st. 51/2mm mäter ca 10cm, 

viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Förkortningar: 

v= varv, m= maska, st= stickor, rm= rät maska, am= avig maska 

 

Tröja: 

Lägg upp 200-216-232m på st.5mm. Sticka runt i 3cm resår med 

2rm,2am. Byt till st.5 ½ mm och sticka slätstickning och 

flätmönster så här: Sätt en markering i var sida med 100-108-

116m till var del. Fortsätt runt i slätstickning och mönster enl. 

följande: börja från markeringen i sidan och sticka 32-36-40m 

slätstickning - mönster över nästa 36m – 32-36-40m 

slätstickning (= framstycket). Sticka med samma indelning över 

bakstyckets maskor. Fortsätt så här till arbetet mäter ca 43-44-

45cm. Maska av 12 maskor i var sida (6m på var sida om 

markering). Sticka varje del färdig för sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka som förut, maska av för ärmhål på 

vartannat varv med 3,2,1m. Fortsätt utan avmaskningar till 

arbetet mäter 68-70-72cm och ärmhålet mäter 25-26-27cm. 

Maska av. 

Framstycket: 

Sticka och maska av för ärmhål lika som på bakstycket, när 

arbetet mäter ca 61-63-65cm sätts de mittersta 28 maskorna 

(mönstermaskorna) över på en hjälpsticka till halsringning. 

Sticka färdigt var sida för sig och maska av för halsen på 

vartannat varv med 3,2,1m. Sticka fortsättningsvis utan 

avmaskningar till framstycket mäter lika som bakstycket. Maska 

av. Sticka den andra delen lika fast spegelvänt. 

Ärmar: 

Lägg upp 44-48-48m på st.5mm. Sticka runt i  resår 2rm, 2am i 

7cm. Byt till st.5 ½ mm och sticka 1 varv rätt samtidigt som det 

ökas jämnt fördelat till 62-64-66m. Sätt en markering mitt under 

ärmen och sticka vidare i slätstickning samtidigt som det ökas 

1m på var sida om markeringen ca var 2 ½ -3-3 cm tills det är 

90-94-98m på stickan. När arbetet mäter hel längd maskas det av 

12m mitt under ärmen (6m på var sida om markering). Fortsätt 

fram och tillbaka och maska av i början på varje varv 3,2,1m 

Maska av de resterande maskorna i räta. Sticka andra ärmen lika. 

Montering: 

Sy ihop axlarna. 

Halskant: 

Plocka upp ca 114-118-118m runt halsen med st.5mm (ta de 

mittersta mönstermaskorna från framstycket med på stickan). 

Sticka runt i resår med 2rm,2am och flätmönster mitt fram. 

Sticka till kanten mäter ca 10 cm. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar och sy ihop under ärmarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virk förkortningar och förklaringar 

lm = luftmaska 

lm är början på all virkning. Gör en ögla. Håll öglan och 

virknålen som visas på bilden. Stick in nålen i öglan och gör ett 

omslag om nålen med garnet, dra garnet genom öglan. 

Det är nu virkat en luftmaska. Fortsätt att trä garnet genom en 

maska och du har en luftmaskrad. 

sm = smygmaska 

Stick in nålen i den 2:a maskan från nålen och hämta garnet. Dra 

garnet genom  maskan på nålen Det är nu virkat en smygmaska. 

fm = fast maska 

Stick in nålen i den 2:a luftmaskan från nålen, gör ett omslag 

med garnet om nålen och dra det genom maskan. Det är nu 2 

maskor på nålen. Gör ett omslag på nålen och trä garnet genom 

bägge maskorna. Det är nu virkat en fast maska. 

st = stolpe 

Gör ett omslag på nålen, stick ned nålen i 4:e luftmaskan 

(=hoppa över de 3 första luftmaskorna). Gör ett omslag på nålen 

och dra garnet genom maskan, (det är nu 3 maskor på nålen). gör 

ett omslag och dra garnet genom de 2 första maskorna. Gör ett 

omslag igen och dra garnet genom de resterande 2 maskorna. Nu 

finns 1 maska kvar på nålen. Det är nu virkat en stolpe. Nästa 

stolpe virkas med nedtag i maskan till vänster. Varje nytt varv 

med stolpar börjas med 3 luftmaskor (=1 stolpe). 

kräftmaska 

Virka fasta maskor baklänges (från vänster till höger). 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Mönsterförklaring till diagram 0908-1 

börja här 

sluta här 

upprepas 

MÖNSTER I  

MÖNSTER II 

= vitt (ljusgrått) 

= brunt (svart) 

0908-2: 

=vitt (svart) 

=brunt (vitt) 

=svart (grått) 

börja här 

upprepas 

 

0908-3: 

MÖNSTER I 

MÖNSTER II 

= mitt fram, mitt bak och mitt på ärmen 

 börja här 

 upprepas 

= grått (vitt) 

= vitt (brunt) 

= svart (beige) 

0908-4: 

= mitt fram, mitt bak och mitt på ärmen 

börja här 

upprepas 

MÖNSTER I 

MÖNSTER II 

= beige (grå) 

= vit (vit) 

0908-6: 

MÖNSTER I 

MÖNSTER II 

small/medium large/x-large 

 börja här 

=vitt (ljus grått) 

=brunt (svart) 

 

0908-7: 

upprepas 

börja här 

=vitt (vitt) 

=svart (grått) 

0908-8: 

MÖNSTER OVER 36M 

upprepa 

börja här 

sluta här 

=räta maskor (rm på rätsidan, am på avigsidan) 

=aviga maskor (am på rätsidan, rm på avigsidan) 

= sätt 4m på hjälpsticka, bakom arbetet,sticka 4m rätt, sticka 

maskorna på hjälpstickan rätt 

= sätt 4m på hjälpsticka, framom arbetet,sticka 4m rätt, sticka 

maskorna på hjälpstickan rätt 

 

 

 

 


