
VIKING EKO ALPACKA  

 

MÖSSA, VANTAR OCH  

HALSDUK                                  0909-1 
 

Storlekar:                                                                   Dam/Herre 

Huvudomfång:                                                                      52 cm 

Längd Halsduk                                                                    180 cm 

 

HALSDUK 

vit nr 402 (svart nr 403) ca:                                          5 härvor 

brun nr 408 (vit nr 403) ca:                                           1 härva 

svart  nr 403 (grå nr 415) ca:                                         1 härva 

 

MÖSSA OCH VANTAR: 

vit nr 402 (svart nr 403) ca:                                           1 härva 

brun nr 408 (vit nr 402) ca:                                            1 härva 

svart  nr 403 (grå nr 415) ca:                                          1 härva 

 

Stickor och tillbehör: Strumpstickor och rundstickor nr 5 och nr 

5 1/2 samt virknål nr 5. 

 

Stickfasthet: 18 m i slätstickning med st nr 5 1/2 mäter ca 10 

cm. Håll stickfastheten för ett lyckat  

resultat. 

 

Förkortningar: 

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

maska 

 

 

MÖSSA 

Börja med höger öronlapp: Lägg upp 6 m med svart (grått) garn 

på st nr 5 1/2 och sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigit 

som det ökas 1 m i var sida på vartannat varv till det är 20 m på 

stickan. Sticka till öronlappen mäter 10 cm. Lägg arbetet åt sidan 

och sticka vänster öronlapp lika. 

Sticka slätstickning runt med en kort rundst nr 5 1/2 med svart 

(grått) garn så här: Sticka ena öronlappen, lägg upp 33 nya m 

(=framsidan), sticka andra öronlappen och lägg upp 15 nya m 

(=baksidan), = 88 m. Sticka 4 v slätstickning över alla m. 

Fortsätt sedan sticka slätstickning och enligt mönster 1 enligt 

diagrammet. När mönstret är färdigstickat fortsätt med vitt 

(svart) garn i slätstickning till arbetet mäter ca 15 cm, (mätt från 

mitt fram). Sätt 11 markeringar runt mössan med 8 m mellan 

varje markering. Sticka 2 m tillsammans rätt framför varje 

markering. Sticka 1 v utan minskningar. Minska sedan på 

vartannat v och med 1 m mindre mellan varje markering till det 

är 22 m kvar. Klipp av tråden och dra den genom de resterande 

maskorna. Fäst på avigsidan.  

Laska en kant med virknål 5mm eller stoppnål. Se till så att 

kanten inte stramar eller blir för lös. Gör en vit (svart) tofs och sy 

fast på toppen.  

 

HALSDUK 

Lägg upp 80 m med svart (grått) garn på st nr 5 1/2. Sticka 4 v 

resårstickning, 1 rm, 1 am. Sticka slätstickning till arbetet mäter 

ca 10 cm. Fortsätt sedan med vitt (svart) garn. Sticka mönster 1 

till halsduken enligt diagrammet. Fortsätt därefter med vitt 

(svart) garn sticka slätstickning till arbetet mäter ca 150 cm. 

Sticka nu mönster 1 som från början (men vänd mönstret upp 

och ned). Sticka nu med svart (grått) garn ca 8 cm. (OBS! sjalen 

ska vara lika i bägge ändar). Sticka därefter 3 v resårstickning 1 

rm, 1 am. Maska av. Sy ihop halsduken i kortsidorna. Gör tofsar 

som mäter ca 10 cm och knyt fast i ändarna av halsduken. 

VANTAR 

Lägg upp 40 m med svart (grått) garn på strumpst. nr 5. Sticka 8 

cm resårstickning 2 rm, 2 am. Byt till st nr 5 1/2 och sticka 

slätstickning och mönster 2 enligt diagrammet. Fortsätt sticka 

slätstickning med vitt (svart) garn till arbetet mäter ca 15 cm. 

Sätt en markering i var sida. 

 

Minskning för tumme: Börja från ena markeringen och sticka 1 

m rätt, sätt de 5 nästa m på en hjälptråd. Lägg upp 5 nya m på 

baksidan och sticka slätstickning till arbetet mäter ca 9 cm från 

de avsatta maskorna (eller önskad längd). Sticka 2 m rätt, 2 m 

rätt tillsamans varvet runt. Sticka 2 varv utan minskningar. På 

nästa varv stickas 1 m rätt, 2 m rätt tillsammans. Sticka 2 varv 

utan minskningar. Sticka nu 2 m tillsammans rätt varvet runt = 

10 m. Klipp av garnet och trä det genom de resterande 

maskorrna. Fäst på insidan. 

 

Tumme: För över maskorna från hjälptråden plocka upp 5 nya 

maskor bakom tummen + 1 m i varje sida = 12 m. Sticka 

slätstickning med vitt (svart) garn till tummen mäter ca 6 cm 

(eller önskad längd). Sticka 1 v och minska 2 m jämt fördelat. 

Sticka 1 v rätt. Minska nu genom att sticka 2 m rätt tillsammans 

varvet runt =  5 m. Klipp av garnet och trä det genom de 

resterande maskorna.  Dra åt garnet och fäst det på insidan av 

vanten. Sticka en vante till på samma sätt men spegelvänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca                                                                     

 

MÖSSA, VANTAR OCH  

HALSDUK                                  0909-2 
 

Storlekar:           1 storlek 

Huvudomfång:     52 cm 

Längd halsduk:   180 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Ull (100% ekologisk ull), 

100 grams härvor 

 

HALSDUK 

Svart  nr 403 (grå nr 415) ca 4 härvor 

vit nr 402 ( vit nr 402)     ca 2 härvor 

 

MÖSSA OCH VANTAR: 

Svart  nr 403 (grå nr 415)   ca 1 härva 

vit nr 402 (vit nr 402)        ca 1 härva 

 

Stickor och tillbehör: Strumpstickor och rundstickor nr 5 och 5 

1/2. 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning med st nr 5 1/2 mäter ca 10 cm. 

Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Förkortningar: 

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

maska 

 

 

MÖSSA 

Lägg upp 92 m på en kort rundsticka nr 5 med svart (grått) garn. 

Sticka 8 cm resårstickning 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5 1/2 och 

sticka 1 v slätstickning över alla m. Fortsätt runt med mönster 

enligt diagrammet, som upprepas till arbetet mäter ca 24 cm. 

Minska genom att sticka 2 m rätt tillsammans, 2 m rätt, varvet 

runt. Sticka 1 varv utan minskningar. Minska genom at sticka 2 

m rätt tillsammans, 1 m rätt, varvet rundt. Sticka 1 varv utan 

minskningar. Sticka 2 m rätt tillsammans varvet runt = 23 m. 

Klipp av garnet och trä det genom de resterande maskorna. Fäst 

på avigsidan. Gör en tofs i mönsterfärgen och fäst den på toppen. 

 

 

HALSDUK 

Lägg upp 72 m med svart(grått) garn på rundsticka nr 5 1/2. 

Sticka 4 v resårstickning, 1rm, 1 am runt. Sticka därefter 

slätstickning och mönster enligt diagrammet till arbetet mäter ca 

180 cm. Sticka 3 v fram och tillbaka med svart (grått) garn och 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av. Knyt fast tofsar som 

mäter ca 10 cm i svart (grått) garn i varje ände av halsduken. 

 

 

VANTAR 

Lägg upp 40 m med svart (grått) garn på strumpst. nr 5. Sticka 8 

cm resårstickning 2 rm, 2 am, runt. Byt till strumpst. nr 5 1/2 och 

fortsätt med slätstickning och mönster enligt diagrammet till 

arbetet mäter ca 16 cm. Sätt en markering i var sida. 

 

Minskning för tummen: Sticka 1 m rätt från markeringen, sätt 

de nästa 5 m på en hjälptråd. Lägg upp 5 nya m på baksidan och 

fortsätt med slätstickning och mönster som tidigare till arbetet 

mäter ca 9 cm från de avsatta maskorna (eller vid önskad längd). 

Sticka nu vidare med ränder växelvis med 1 varv svart (grått)  

garn, och 1 varv i mönsterfärgen till vanten är färdigstickad. 

Minska för topp genom att sticka 2 m rätt, 2 m rätt tillsammans 

varvet runt. Sticka 2 varv utan minskningar. På nästa varv stickas 

1 m rätt, 2 m rätt tillsammans. Sticka 2 varv utan minskningar. 

Sticka 2 m rätt tillsammans varvet runt = 10 m. Klipp av garnet 

och trä det genom de resterande maskorna. Dra åt och fäst på 

insidan. 

 

 

Tumme: För över maskorna från hjälptråden till strumpstickor 

nr 5 1/2. Plocka upp 5 nya m bakom tummen + 1 m i varje sida = 

12 m. Sticka slätstickning och mönster 

enligt diagrammet. (det fortsätts där det slutades vid 

tumminskningen). Sticka till tummen mäter ca 6 cm (eller 

önskad längd). Fortsätt med svart (grått) garn. Sticka 1 varv och 

minska 2 m jämt fördelat. Sticka 1 varv rätt. Minska nu genom 

att sticka 2 maskor rätt tillsammans varvet runt = 5 m. Klipp av 

garnet och trä det genom de resterande maskorna. Dra åt och fäst 

på insidan. Sticka en vante till på samma sätt, men spegelvänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viking Eco Alpaca                                                
 

MÖSSA, VANTAR OCH  

HALSDUK                                  0909-3 
 

Storlekar:        1 storlek 

Huvudomfång:   ca 52 cm 

Längd halsduk: ca 180 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Ull (100% ekologisk ull) 

100 grams härvor  

 

HALSDUK 

vit nr 402 (ljusgrå nr 413) ca      2 härvor 

brun nr 409 (svart nr 403) ca      6 härvor 

 

 

MÖSSA OCH VANTAR 

vit nr 402 (ljusgrå nr 413) ca       1 härva 

brun nr 409 (svart nr 403) ca       1 härva 

 

 

Stickor och tillbehör: Kort rundsticka och strumpstickor nr 5 

och 5 1/2. 

 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st nr 5 1/ mäter ca 10 cm. 

Håll stickfastheten för ett lyckat resutat. 

 

 

Förkortningar: 

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

maska 

 

 

MÖSSA 

Lägg upp 90 m på en rundsticka nr 5 med brunt (svart) garn. 

Sticka 3 cm resårstickning 2 rm, 2 am runt. Fortsätt sticka runt 

med mönser 4 enligt diagrammet. Därefter mönster 5. När 

mönstren är färdigstickade fortsätt med vitt (ljusgrått) garn och 

slätstickning till arbetet mäter ca 23 cm. Sätt 10 markeringar runt 

mössan med 9 m mellanrum. Sticka 2 m rätt tillsammans innan 

varje markering. Sticka 1 varv utan minskningar. Minska vidare 

på vartannat varv, det blir 1 m mindre mellan varje markering = 

20 m. Klipp av garnet. Dra åt och fäst på avigsidan. 

 

 

HALSDUK 

Lägg upp 72 m på st nr 5 1/2 med vitt (ljusgrått) garn. Sticka 4 v 

resårstickning, 1 rm, 1 am runt. Sticka nu slätstickning till arbetet 

mäter ca 20 cm. Sticka nu mönster 1 enligt diagrammet. Fortsätt 

med brunt (svart) garn och slätstickning. Sticka till arbetet mäter 

ca 160 cm. Sticka nu mönster 1(OBS! vänd mönstret upp och 

ned, mönstret ska börjas och slutas lika i varje ände av 

halsduken). När mönstret är färdigstickat fortsätts med vitt 

(ljugrått) garn till arbetet mäter ca 19 cm från det sista mönstret. 

Sticka nu 3 varv fram och tillbaka med resårstickning 1 rm, 1 

am. Maska av. Knyt fast tofsar i vitt (ljusgrått) som mäter ca 10 

cm, i varje ände av halsduken. 

 

 

VANTAR 

Lägg upp 43 m med vitt (ljusgrått) garn på strumpst. nr 5. Sticka 

10 varv slätstickning runt. Sticka 1 varv avigt = vikkant + 

mönster 3 enligt diagrammet (räkna ut från mitten var det ska 

börjas). Byt till st nr 5 1/2 och sticka slätstickning runt med brunt 

(svart) garn till arbetet mäter ca 19 cm. Sätt en markering i varje 

sida. 

Minskning för tumme: Sticka 1 m rätt, sätt de 5 nästa m på en 

hjälptråd. Lägg upp 5 nya m på baksidan och fortsätt runt med 

slätstickning till arbetet mäter ca 9 cm från de avsatta maskorna 

(eller önskad längd). Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tillsammans varvet 

runt. Sticka 2 varv utan minskningar. På nästa varv stickas 1 m 

rätt, 2 m rätt tillsammans. Sticka 2 varv utan minskningar. Sticka  

2 m rätt tillsammans varvet runt = 11 m. Klipp av garnet och trä 

det genom de resterande m. Dra åt och fäst på insidan. 

 

Tumme: För över m från hälptråden på st nr 5 1/2. Plocka upp 5 

nya m bakom tummen + 1 m i varje sida = 12 m. Sticka 

slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). 

Sticka 1 varv och minska 2 m jämt fördelat över varvet. Sticka 1 

varv rätt. Minska nu genom att sticka 2 m rätt tillsammans varvet 

runt = 5 m. Klipp av garnet och trä det genom de resterande 

maskorna. Dra åt och fäst på avigsidan. Vik kanten överst 

dubbelt mot avigsidan och sy fast.  Sticka en vante till på samma 

sätt men spegelvänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viking Eco Alpaca                         
 

Mössa, halsduk och vantar           0909-4 
 

Storlekar:                          1 storlek 

Huvudomfång: ca                52 cm 

Längd halsduk: ca              180 cm 

 

 

GARNALTERNATIV. Viking Eco Ull (100% ull), 100 grams 

härvor 

 

 

HALSDUK 

Vitt nr 402 (ljusgrått nr 413)     1 härva 

brun nr 409 (svart  nr 403)           5 härvor 

 

 

MÖSSA OCH VANTAR 

vitt nr 402 (ljusgrått nr 413)          1 härva 

brunt nr 409 (svart nr 403)          1 härva 

 

 

Stickor och tillbehör: Kort rundsticka och strumpstickor nr 5 

och 5 1/2. 

 

 

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

Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

 

Förklaringar: 

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

maska 

 

 

 

MÖSSA 

Börja med höger öronlapp: Lägg upp 6 m med vitt (svart) garn 

på  rundst nr 5 1/2 och sticka slätstickning fram och tillbaka 

samtidigt som det ökas 1 m i varje sida på vartannat varv till det 

finns 20 m på stickan. Sticka till öronlappen mäter 10 cm. Lägg 

arbetet åt sidan och sticka vänster öronlapp lika. Sticka vidare i 

slätstickning runt: Sticka ena öronlappen, lägg upp 35 nya m 

(=framsidan), sticka andra öronlappen och lägg upp 17 nya m 

(=baksidan) = 96 m. Sticka 1 varv slätstickning över alla maskor. 

Fortsätt vidare runt med slätstickning och mönster 1 enligt 

diagrammet. Sticka vidare med slätstickning och brunt (ljusgrått) 

garn till arbetet mäter 18 cm. Sätt 12 markeringar runt mössan 

med 8 m mellanrum. Sticka 2 rätta m tillsammans innan varje 

markering. Sticka 1 varv utan intagningar. Minska vidare på 

vartannat varv med 1 m mindre mellan varje markering till det 

finns 12 m kvar på stickan. Klipp av garnet och trä det genom de 

resterande maskorna. Dra åt och fäst på avigsidan. Virka 1 varv 

med fast maskor runt hela mössan med vitt (svart) garn och 

virknål nr 5. Se till så att kanten inte stramar eller blir för lös. 

Gör en tofs i svart (vitt) garn och fäst den på toppen. 

 

HALSDUK 

Lägg upp 72 m med vitt (ljusgrått) garn på rundst nr 5 1/2. Sticka 

3 varv resårstickning, 1 rm, 1 am, runt. Sticka 4 cm slätstickning. 

Sticka mönster 2 enligt diagrammet (OBS! Vänd mönstret upp 

och ned).  När mönstret är färdigstickat, stickas vidare runt med 

slätstickning med brunt (m.grå) garn till arbetet mäter ca 170 cm. 

Sticka nu mönster 2 som i början (men beg som diagrammet 

visar). Sticka därefter 4 cm slätstickning med vitt (ljusgrått). 

Fortsätt med  3 varv resårstickning,1 rm, 1 am runt med vitt 

(ljusgrått) garn. Maska av. Knyt tofsar som mäter ca 10 cm i 

varje ände av halsduken med vitt (ljusgrått) garn. 

 

VANTAR 

Lägg up 40 m med brunt (svart) garn på strumstickor nr 5. Sticka 

10 cm resårstickning 1 rm, 1 am runt. Byt tilll st nr 5 1/2 och 

sticka 1 v slätstickning samidigt som det ökas jämt fördelat till 

48 m. Fortsätt därefter med slätstickning och mönster 2 enligt 

diagrammet. Sticka vidare med vitt (ljusgrått) garn utan mönster 

till arbetet mäter ca 17 cm. Sätt en markering i varje sida. 

Minskning för tumme: Börja vid ena markeringen, och sticka 1 

m, sätt de 5 nästa m på en hjälptråd. Lägg upp 5 nya m på 

baksidan och fortsätt runt med slätstickning till arbetet mäter ca 

9 cm från de avsatta m (eller till önskad längd). Sticka 2 m rätt, 2 

m rätt tillsammans varvet runt. Sticka 2 varv utan minskningar. 

På nästa varv stickas 1 m rätt, 2 m rätt tillsammans varvet runt. 

Sticka 2 varv utan minskningar. Sticka 2 m rätt tillsammans 

varvet runt = 12 m. Klipp av garnet. Dra åt och fäst på insidan. 

 

Tumme: För över maskorna från hjälptråden på st nr 5 /2. 

Plocka upp 5 nya m bakom tummen + 1 m i var sida = 12m. 

Sticka slätstickning med brunt (svart) garn till tummen mäter ca 

6 cm (eller önskad längd). Minska nu genom att sticka 2 m rätt 

tillsammans varvet runt = 6 m. Klipp av garnet och trä det genom 

de resterande maskorna. Dra åt och fäst på insidan. Sticka en 

vante till men spegelvänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIKING Eko Alpacka  

   
Mössa, vantar och halsduk   0909-5 

 

En storlek 

Huvudmått      52cm 

Hellängd halsduk:   180cm 

GARNALTERNATIV: VIKING Eko ull (100%ekologisk ull) 

100gr härvor 

Halsduk 

Svart  nr 403 (grå nr 415) ca     4 härvor 

vitt nr 402  (vitt nr 402) ca                   2 härvor 

Mössa och vantar 

Svart  nr 403 (grå nr 415) ca                 1 härva 

vitt nr.402 ( vitt nr.402) ca                    1 härva  

 

Stickor och tillbehör: Kort rundsticka och strumpstickor 5 och 

5 1/2 

 

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

stickfastheten för ett lyckat resultat. 

Förklaringar: 

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

 

Följ nu  beskrivning 0909-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKING Eko Alpacka  

       
Mössa, vantar och halsduk        0909-6 

 

Storlekar  1 storlek 

Huvudmått ca  52cm 

Hel längd halsduk ca 180cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eko ull (100% ekologisk ull) 

om 100gr härvor 

Halsduk 

Vitt nr 402 (ljusgrå nr 413)  1 härva 

Brun nr 409 (svart  nr 403)   5 härvor 

Mössa och vantar 

Vitt nr 402 ( ljusgrå nr. 413)  1 härva 

Brun nr. 409 (svart nr 403)    1 härva 

 

Stickor och tillbehör:  kort rundsticka och strumpstickor 5 och 

5 1/2mm 

 

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

stickfastheten  för ett lyckat resultat. 

Förklaringar: 

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

 

Följ nu beskrivning 0909-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIKING Eko alpacka  

   

Mössa och halsduk                     0909-7 

 

Storlekar  1 storlek 

Huvudmått ca  52 cm 

Hel längd halsduk ca 180cm 

GARNALTERNATIV: VIKING Eko ull ( 100%ekologisk ull) 

om 100gr härvor. 

Brun nr 409 ca  1 härva 

Vitt nr 402 ca  6 härvor 

Stickor och tillbehör: kort rundsticka och strumpstickor nr 5 

1/2mm, virknål 7mm. 

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

stickfastheten  för ett lyckat resultat. 

 

Förklaringar: 

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

 

Mössa: 

Börja med höger öronlapp: Lägg upp 10m med vitt på st. 5 ½.  

Sticka mönster efter diagrammet till öronlapp och öka  som 

förklarat till 18m. Sticka färdigt mönster till öronlapp. Lägg 

arbetet åt sidan och sticka den andra öronlappen lika. 

Sätt nu bägge öronlapparna på samma rundsticka. Sticka ena 

öronlappen, lägg upp 30m=mitt bak, sticka nästa öronlapp, lägg 

upp 54m=mitt fram. Fortsätt runt över alla maskor med mönster 

enligt diagram (börja och sluta som visas på diagrammet). Sticka 

till arbetet mäter ca 16cm (mätt från mitt fram). Börja 

intagningar så här: Sticka alla de räta och aviga maskorna mellan 

flätorna tillsammans till 1 am,1rm,1am. Sticka 2 varv utan 

intagning. Sticka nu ihop 2 och 2 m rätt tillsammans över  varje 

fläta = 3m till varje fläta, detta upprepas varvet runt. Sticka 2 

varv utan intagningar. Minska igen över varje fläta genom att 

lyfta 1m  sticka 2m rätt tills, trä den lyfta maskan över den 

stickade m. (överhoptagning)=1m. Fortsätt över alla m med 

1rm,1am, i 2varv. Sticka nu 2 och 2 rätt tills,ammans varvet 

runt=20m. Sticka 1 varv rätt och upprepa intagningen på nästa 

varv genom att sticka 2 och 2 rätt tills= 10m. Klipp av garnet och 

trä det igenom resterande maskorna. Dra åt och fäst på avigsidan. 

Börja mitt bak och virka 1 varv fasta maskor runt hela mössan  

med brunt garn och virknål 7mm. Se till så att kanten inte 

stramar eller blir för lös. 

Halsduk: 

Lägg upp 54m på st. 5 ½, sticka mönster så här:2am,2rm,2am- 

mönster enligt diagrammet som upprepas över nästa 30m (slutar 

med 6 m slätstickning som visat) -2am,2rm,2am. Upprepa med 

den här indelningen ( på avigan stickas det räta över räta och 

avigt över avigt). Sticka till arbetet mäter ca 180cm. Maska av. 

Knyt tofsar i brunt i var ände som mäter ca 10cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIKING Eko Alpacka  

  

Mössa, vantar och halsduk    0909-8 

 

Storlek   1storlek 

Huvudmått ca      52cm 

Hel längd halsduk ca 180 cm 

GARNALTERNATIV: VIKING Eko ull ( 100%ekologisk ull) 

om 100gr härvor 

 

Halsduk 

Beige nr 408 (grå nr 415) ca   5 härvor 

Vitt nr 402 (vitt nr 402) ca    1 härva 

Mössa och vantar 

Beige nr 408 ( grå nr 415) ca   3 härvor 

Vitt nr 402 (vitt nr 402) ca    1 härva 

Stickor och tillbehör: Kort rundsticka och strumpstickor 5 och 

5 ½ , virknål 5mm. 

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

Håll stickfastheten  för ett lyckat resultat. 

 

Förklaringar: 

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

 

Mössa: 

Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6m med beige(grå) på st 5 ½  

och sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigt som det 

ökas1m i var sida på vartannat varv tills det är 20m på stickan. 

Sticka till öronlappen mäter 10cm. Lägg arbetet åt sidan och 

sticka vänster öronlapp lika.Sticka vidare runt i slätstickning på 

kort rundsticka nr 5 ½ så här: Sticka ena öronlappen, lägg upp 35 

nya maskor (=fram på mössan), sticka andra öronlappen och lägg 

upp 15 nya maskor (= bak på mössan), det är nu 90 m på stickan. 

Sticka 3 varv slätstickning utan mönster. Fortsätt runt med 

mönster 1 enligt diagrammet. När mönstret är färdigstickat 

fortsätt med beige (grått) och slätstickning tills arbetet mäter ca 

15cm (mätt mitt fram). Sätt 9 markeringar runt mössan med 10m 

mellan varje markering. Sticka 2rm tills innan varje markering. 

Sticka 1 varv utan intagning. Forsätt med intagningar på 

vartannat varv och med 1 m mindre mellan varje markering till 

det är 18m . Klipp av tråden och trä den genom de resterande 

maskorna. Dra till och fäst ordentligt på avigan. Laska en kant 

med virknål  nr 5mm eller stoppnål och vitt (vitt) garn. 

Halsduk 

(Observera! Halsduken ska stickas  på längden och sys ihop i ena 

sidan). 

Lägg upp 325m med beige (grå) på stickor 5 ½. Sticka 

slätstickning fram och tillbaka tills arbetet mäter ca 5cm. Sticka 

nu mönster 1 enl. diagrammet. Fortsätt därefter i beige(grå) och 

slätstickning i 5cm. Sticka 1varv rätt från avigan (= vik kant)+ 

5cm slätstickning. Sticka mönster en gång till på samma sätt som 

sist. Avsluta med 5cm slätstickning. Maska av. Sy ihop 

kortsidorna och knyt tofsar i beige (grå) i var sida som mäter ca 

10cm. 

Vantar: 

Lägg upp 40m med beige (grå) på strumpstickor nr 5. Sticka 9cm 

resårstickning 2rm, 2am runt.  Byt till stickor 5 ½ och fortsätt 

med slätstickning. Sticka mönster 2 enl. diagrammet. Fortsätt 

sticka utan mönster till arbetet mäter ca 15cm från upplägget, 

Sätt en markering i varje sida. 

Minskning för tumme: Sticka 1m rätt från sidomarkeringen, sätt 

de 5 nästa m  på en hjälpsticka/tråd. Lägg upp 5 nya maskor på 

bakidan och fortsätt runt i slätstickning till arbetet mäter ca 9cm 

från de avsatta maskorna ( eller till önskad längd). Sticka 2m rätt, 

2m rätt tillsammans varvet runt. Sticka 2 varv utan minskningar. 

På nästa varv stickas 1m rätt,2 m rätt tillsammans varvet runt. 

Sticka 2 varv utan minskningar. Sticka 2 m rätt tillsammans  

varv runt=10m på stickan Klipp av garnet och trä den genom de 

resterande maskorna. Dra åt och fäst på insidan. 

Tumme: 

För över maskorna från hjälpstickan/tråden  på st 5 ½.  Plocka 

upp 5 nya m bakom tummen+1m i var sida=12m. Sticka 

slätstickning till tummen mäter ca 6cm ( eller önskad längd) 

Sticka 1 varv och minska 2 maskor jämnt fördelat ver varvet. 

Sticka 1 varv rätt. Minska nu genom att sticka 2 m rätt 

tillsammans varvet runt=5maskor. Klipp av garnet och trä det 

genom de resterande maskorna. Dra åt och fäst på insidan. Sticka 

en vante till men spegelvänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIKING Eko Alpacka  

   

Mössa, vantar och halsduk      0909-9 

Storlekar   1 storlek 

Huvudmått ca      52cm 

Hel längd halsduk ca     180cm 

GARNALTERNATIV: VIKING eko ull (100% ekologisk ull) 

om 100gr härva=150m. 

Halsduk 

Svart  nr 403 (beige nr 497) ca   2 nystan 

Vitt nr 402 (brunt nr 409) ca   1 nystan 

Grå nr 415 (vitt nr 402) ca     6 nystan 

Mössa och vantar 

Svart  nr 403 (beige nr 407) ca    1 nystan 

Vitt nr 402 (brun nr 409) ca    2 nystan 

Grå nr 415 (vitt nr 402) ca      1 nystan 

Stickor och tillbehör: Liten rundsticka och strumpstickor 5 och 

5 ½ mm. 

Masktäthet: 18maskor i slätstickning på st 5 ½ mäter ca 10cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Mössa 

Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6m med svart  (beige) på 

rundst. 5 ½  och sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigt 

som det ökas 1m i var sida på vartannat varv tills det är 20m på 

stickan. Sticka tills öronlappen mäter 10cm. Lägg arbetet åt sidan 

och sticka vänster öronlapp lika. 

Sticka vidare i slätstickning runt: Sticka ena öronlappen, lägg 

upp 35 nya m (=framsidan på mössan), sticka andra öronlappen 

och lägg upp 15 nya maskor(=bak på mössan) =90m. Sticka 1 

varv slätstickning över alla maskor. Fortsätt runt i slätstickning 

och mönster till mössan enligt diagrammet. När mönstret är 

färdigstickat fortsätt med grå (vitt) och slätstickning tills arbetet 

mäter ca 15cm (mätt från mitt fram). Sätt 9 markeringar runt 

mössan med 10m mellanrum. Sticka 2 räta m tills innan varje 

markering. Sticka 1 varv utan intagning. Minska vidare på 

vartannat varv och med 1m mindre mellan varje markering tills 

det finns 18m kvar på stickan. Klipp av garnet och trä det genom 

de resterande maskorna, dra åt och fäst  på avigsidan. Laska en 

kant runt mössan med virknål 5mm eller stoppnål i vitt(brunt) 

garn. 

 

Halsduk: 

Lägg upp 72m med svart  (beige) på stickor 5 ½. Sticka 4 varv 

resår runt med 1rm,1am. Fortsätt sticka runt i slätstickning tills 

arbetet mäter 10cm. Sticka mönster enl diagrammet. Fortsätt 

därefter i grått (vitt) och slätstickning till arbetet mäter ca  160 

cm. Sticka mönster som i början men med mönstret upp och ner. 

När mönstret är färdigstickat fortsätt vidare i slätstickning 10cm 

med svart (beige). Sticka 3 varv i resår 1rm,1am. Maska av. Sy 

ihop i kortsidorna. Knyt tofsar i svart (beige) i var sida som 

mäter ca 10cm. 

Vantar: 

Lägg upp 40m med m.grå(brunt) på strumpstickor 5. Sticka 8cm 

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

slätstickning tills arbetet mäter ca 15cm från upplägget. Sätt en 

markering i var sida. 

Avmaskning för tumme: Börja i ena sidan och sticka 1rm från 

sidomärket,sätt nästa 5m på en hjälpsticka/tråd. Lägg upp 5 nya 

m på baksidan och fortsätt runt i slätstickning tills arbetet mäter 

ca 9cm från de avsatta maskorna (eller önskad längd). Sticka 2 m 

rätt,2 m rätt tills varvet runt. Sticka 2 v utan intagningar. På nästa 

varv stickas 1m rätt,2m rätt tills. Varvet runt. Sticka 2 varv utan 

intagningar. Sticka ihop 2 m rätt tills varvet runt=10 m kvar på 

stickan.Klipp av tråden och dra igenom de resterande 

maskorna.Dra till och fäst ordentligt på baksidan. 

Tumme: 

Sätt över maskorna från hjälpstickan över till st.51/2mm. Plocka 

upp 5 nya maskor bakom tummen+ 1m i var sida=12m. 

Sticka slätstickning i grundfärgen tills tummen mäter ca 6cm 

(eller till önskad längd). Sticka 1varv och minska 2m jämnt 

fördelat. Sticka 1 varv rätt. Ta nu in genom att sticka ihop 2 m 

rätt tills varvet runt= 5m. Klipp av tråden och dra igenom de 

resterande maskorna. Dra till och fäst ordentligt på baksidan.  

Sticka en vante till fast spegelvänd. Sy en stjärna mitt uppe på 

vanteni vitt(vitt) med maskstygn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0909-1 

Upprepas upprepas 

Börja här  börja här 

MÖNSTER I 

MÖNSTER II 

 

0909-2 

Upprepas 

Upprepas 

Börja här 

= vitt (vitt) 

= sort (grå) 

 

0909-3 

Upprepas upprepas 

 

Börja här 

MÖNSTER I 

= vitt (lys grå) 

= brun (sort) 

 

0909-4 

Upprepas upprepas 

MÖNSTER TIL MÖSSA 

Börja här 

Börja här 

MÖNSTER TIL HALSDUK OCH VANTAR 

= brun (lys grå) 

= vitt (sort) 

= vitt (lys grå) 

= brun (sort) 

 

Diagram förklaring 0909-7 

MÖNSTER TIL ÖRONLAPP 

Börja här 

Upprepas upprepas 

Slut her 

= rätt på rätt och avig på avig 

= avig på rät och rät på avig 

= sätt 3m på hjälpsticka framför arbetet sticka nästföljande 3 m 

rätt, sticka m på hjälpstickan rätt 

 

0909-8 

MÖNSTER I 

MÖNSTER II 

Upprepas upprepas 

Börja här börja här 

= beige (grå) 

= vitt (vitt) 

 

0909-9 

Upprepas  

Börja här 

= Vitt (grå) 

= brun (vitt) 

= beige (sort) 

=mitt fram 

MÖNSTER  

 

 


