
Viking Milk & Honey 

Klänning    0915-1 

 

Storlekar:  1/3      6/9    12/18mån     2    3/4 år 

Hårband:     Anpassas efter individuellt huvudmått. 

Skor:            1/3     6/9    12/18mån  

 

MÅTT PÅ KLÄNNINGEN - inkl virkade kanter: 

Övervidd:  46       52       58       64     70 cm 

Hel längd:  36       41       46       51     56 cm 

Underärmslängd:  3        3        3        4     5 cm 

 

MÅTT PÅ SKOR: 

Fotlängd:          9        10      11 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Milk & Honey (70% 

bomull, 30% mjölkfiber), nystan a 50 gram. Viking 

Superwash (100% ull, superwash), nystan a 50 gram. 

 

Röd nr 850 ca    6      7         8         9       9 nystan 

grön nr 832 ca    1      1         1         1       1 nystan 

 

Vägledande virknål och tillbehör: Virknål nr 3 och 3,5 + 

10-15 st små rosor (till alla plagg), 10 cm smalt elastiskt band 

(till hårbandet). 2-3 st små röda knappar (till klänningen) och 2 

små gröna knappar (till skorna). 

 

Virkfasthet: 19 st på bredden med virknål nr 3,5 mäter ca 

10cm. 23 fm/st på bredden med virknål nr 3 mäter ca 10cm. 

Håll virkfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Virkförklaringar: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, st=stolpe, fm=fast maska, 

hlvst=halvstolpe, dblst=dubbelstolpe, tredblst=tredubbelstolpe, 

st tills= stolpar tillsammans. 

 

Öka 1 m: Virka 2 m i samma m. 

 

Minska maskor (m tills =stolpar tillsammans): virka det 

antal m som skall virkas, men utelämna sista genomdragningen 

på varje maska. När alla maskor är virkade, dras tråden igenom 

alla öglor på nålen. 

 

Minska 1 m: I början av varvet; Virka 1 m, 2 m tills (se förkl 

ovan), forts därefer varvet på vanligt sätt. I slutet av raden: 

Virka till den finns 3 m kvar, virka m tills 1 m. 

 

Minska 2 m: I början av varvet: Virka 1 m, 3 m tills (se förkl 

ovan), forts därefter varvet på vanligt sätt. I slutet av varvet: 

Virka till det finns 4 m, virka 3 m tills, 1 m. 

 

OBS! Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. 

 

KLÄNNING 
Först virkas livet uppifrån och ner, därefter virkas oket uppåt. 

Virka med nål nr 3,5. 

 

Livet:  

Virka med grönt. Lägg löst upp 88 (100) 112 (124) 136 lm. Slut 

till en ring med en sm. Virka 2 lm (= 1 st), därefter 1 st i varje m 

varvet runt, sluta med en sm i den 3 lm av 1:a st på varvet, =88 

(100) 112 (124) 136 st. Upprepa detta varv till arb mäter 4 (4) 4 

(5) 5 cm. 

 

Kjol: 

Byt till rött. Virka st som innan, öka (se förkl ovan) 20 m jämt 

fördelat över 1:a varvet = 108 (120) 132 (144) 156 st. När 

arbetet mäter 2 (2) 4 (4,5) 5,5 cm ökas 9 m jämt fördelat på 

varvet. Upprepa ökningen ytterligare 5 ggr på var: 2 (3) 4 (4,5) 

5,5 cm - se till att ökningarna inte kommer över varandra hela 

tiden. Efter alla ökningar finns det 162 (174) 186 (198) 210 st. 

När arb mäter 21 (27) 33 (39) 45 cm virkas en böljande kant så 

här: 

 

Varv 1: Virka: 27 (29) 31 (33) 35 st, virka därefter '1 sm, 2 fm, 

1 sm', upprepa '-' sammanlagt 6 ggr. 

 

Varv 2: Virka: '1 sm, 3 fm, 3 (3) 3 (4) 4 hlvst, 13 (15) 17 (17) 19 

st, 3 (3) 3 (4) 4 hlvst, 3 fm, 1 sm', upprepa '-'. 

 

Varv 3: '2 sm, 3 (3) 3 (4) 4 fm, 3 (4) 4 (4) 4 hlvst, 11 (11) 13 

(13) 15 st, 3 (4) 4 (4) fm, 2 sm', upprepa '-'. 

 

Varv 4: '2 (2) 3 (3) 3 sm, 3 (4) 4 (4) 4 fm, 4 (4) 5 (5) hlvst, 9 (9) 

9 (9) 11 st, 4 (4) 4 (5) 5 hlvst, 3 (4) 4 (4) 4 fm, 2 (2) 3 (3) 3 sm' 

upprepa '-'. 

 

Varv 5: '3 sm, 3 (4) 4 (5) 5 fm, 4 (5) 5 (5) 6 hlvst, 7 st, 4 (5) 5 (5) 

6 hlvst, 3 (4) 4 (5) 5 fm, 3 sm', upprepa '-'. 

 

Varv 6: '3 (3) 4 (4) 4 sm, 4 (4) 4 (5) 5 fm, 4 (5) 5 (5) 6 hlvs, 5 st, 

4 (5) 5 (5) 6 hlvst, 4 (4) 4 (5) 5 fm, 3 (3) 4 (4) 4 sm', upprepa '-'. 

 

Varv 7: 'Virka 3 st i de första 4 (4) 5 (5) m, 3 dblst i i var och en 

av de nästa 4 (5) 5 (6) 6 m, 3 trst i var och en av de nästa 11 (11) 

11 (11) 13 m, 3 dblst i var och en av de nästa 4 (5) 5 (6) 6 m, 3 st 

i var och en av de nästa 4 (4) 5 (5) 5 m', upprepa '-' varvet runt, 

sluta med 1 sm i den 3e lm på varvets 1:a st. 

 

Oket: 

Virka med rött, 1:a st=2 lm. Fäst garnet med en sm i överkanten 

av det gröna livbältet, vid varvets början (=mitt bak). Virka 1 st 

i varje st =88 (100) 112 (124) 136 st. 

 

Bakstycket: 

Vänd, och virka 17 (20) 23 (26) 29 st, 2 st tills (se förkl ovan). 

Vänd, minska 1 m (se förkl ovan), virka st varvet ut. Fortsätt 

virka st, minska samtidigt 1 m till ärmhål (i samma sida som 

den minskade m) ytterligare 2 ggr, =16 (19) 22 (25) 28 m. När 

oket mäter 8 (9) 10 (11) 12 cm utesluts det att virka över de 

yttersta 9 (10) 12 (12) 13 m mitt bak =hals. Virka vidare över 7 

(9) 10 (13) 15 axelmaskorna till oket mäter 10 (11) 12 (13) 14 

cm. 

Virka det andra bakstycket likadant, men lägg upp 2 m extra till 

knappslaget mitt bak. 

 

Framstycket: 

Virka st över de mittersta 38 (44) 50 (56) 62 m fram, minska 

samtidigt i varje sida till ärmhål som på bakst, =32 (38) 44 (50) 

56 m. När oket mäter 5 (6) 7 (8) 9 cm utesluts det att virka de 12 

(14) 18 (18) 20 m mitt fram till hals, och det minskas till 

halsringning på varje varv: 2 m 1 gång (se förkl ovan), 1 m 1 



gång. Virka vidare över 7 (9) 10 (13) 15 axelmaskor till oket 

mäter 10 (11) 12 (13) 14 cm. 

 

Ärm: 

Ärmen virkas fram och tillbaka. Lägg upp 68 (72) 76 (80) 84 

lm. Vänd med 2 sm, virka 2 st tills varvet ut, = 34 (36) 38 (40) 

42 st. Virka 1 varv fm. Virka därefter st, öka jämt fördelat över 

de mittersta 28 ( 30) 32 (34) 36 m till 44 (47) 50 (53) 56 st på 

1:a varvet. När arb från fm-raden mäter 3 (3) 3 (4) 5 cm utesuts 

att virka över 3 m i var sida. Vidare minskas 1 m i var sida på 

varje varv till ärmhålet mäter ca: 11 (12) 13 (14) 14 cm. 

 

Montering: 

Sy axel- och ärmsömmar. Sy i ärmarna - så att det blir puff, 

jämt fördelat längs 10-12 cm mitt upp på axel/ärmhålet. Lägg 

knappslaget in i kjolen, och sy fast nederst. 

 

Halskant: 

Virka med rött från rätsidan. Fäst garnet med en sm i kanten. 

Virka sm runt hela halsen och längs sprundet (men inte längs 

sprundslagen), fördelat med ca 9 sm per 5 cm. Klipp tråden. 

Fäst garnet i sm från föregående varv. Virka 2 st i varje sm 

längs halskanten fram till spruntet. Längs sprundet virkas 1 fm i 

varje sm, samt 1 knapphyska(=lm-rad som passar för din 

knapp) överst i sprundet och 1-2 hyskor fördelat längs sprundet. 

Sy i knapparna på den andra sidan av sprundet.  

 

Kanten nederst och överst på livbältet: 

Virka med grönt. Vik arb i övergången mellan livbälte och kjol, 

och virka i kanten runt hela klänningen - virka från mitt bak och 

med livbältet mot dig: Fäst tråden i vikkanten med 1 sm, '4 lm, 

hoppa över 1 m, 1 sm i nästa m', upprepa '-'. 

Virka till kanten överst på livbältet. 

 

Blommor: Sy fast rosetter med ca 5 cm mellanrum längs hela 

livbältet. 

 

HÅRBAND 

Virka med grönt och virknål nr 3. Mät huvudomkretsen där 

hårbandet skall sitta, lägg till 5 cm, och lägg upp en lm-rad i det 

måttet. Slut till en ring med 1 sm i 1:lm. 

Varv 1: Virka 2 lm, därefter 1 st i varje m runt hela varvet runt, 

sluta med 1 sm i 2:a lm. 

 

Varv 2: '4 lm, hoppa över 1 m, 1 sm i nästa m', upprepa '-'. 

varvet runt. Klipp tråden, fäst den på den andra sidan av 

lm-raden, och upprepa 1-2 

 

Resårbandet bak: 

Börja mitt bak. Sy fast resåren så att bandet blir elastiskt.  

Blommor: 

Sy fast 4-5 rosor jämt fördelat framtill på hårbandet. 

 

SKO 
Skon virkas med grönt och virknål nr 3. Alla varv vänds med 1 

lm. 

 

Sulan: 

Börja bak på sulan. Lägg upp 7 (7) 8 lm. Virka fram och 

tillbaka. 

Varv 1: Virka 7 (7) 8 fm. 

Varv 2: Virka fm, öka (se förkl ovan) 1 m i första och sista m, 

=9 (9) 10 m. 

Varv 3-4: 9 (9) 10 fm. 

Varv 5: Öka 1 m i första och sista m = 11 (11) 12 fm. 

Varv 6: 11 (11) 12 fm. 

Varv 7: Öka 0 (1) 1 m i första och sista m, = 11 (13) 14 fm. 

Fortsätt med fm-varv till sulan mäter 8 (9) 10 cm. 

På nästa varv virkas fm, men hoppa över första och näst sista m 

=9 (11) 12 fm. Virka 1 varv fm. På nästa varv minskas på 

samma sätt =7 (9) 10 fm. Klipp tråden. 

 

Virka runt sulan: 

Fäst tråden med 1 sm mitt bak på sulan. Virka 58 (62) 66 fm 

runt hela sulan, fördelat med 29 (31) 33 m på varje sida. Virka 

fm-varv fram och tillbaka från mitt bak i totalt 2 cm, vänd varje 

varv med 1 lm. Klipp tråden. 

 

Plös: 

Virka fm fram och tillbaka över de mittersta 5 (5) 6 m fram i 3,5 

(4) 4,5 cm. Sy i plösen kant i kant från avigan. 

 

Skaft: 

Sy ihop kant i kant mitt bak. Virka fm fram och tillbaka över de 

mittersta 21 (21) 22 m bak i 2 cm. I slutet av nästa varv läggs 

upp 21 (23) 25 lm till vristrem. Vänd med 1 lm, och virka fm 

tillbaka över alla m, =42 (44) 47 fm. Virka 1 varv fm till. På 

nästa varv virkas knapphål så här: Virka 2 fm, 3 lm, hoppa över 

3 fm, virka fm varvet ut. Virka 2 fmvarv- över knapphålet 

virkas 3 fm. Klipp tråden. 

 

Montering: 

Sy i en knapp på skaftet så att vristremmen blir stram. Sy fast en 

ros mitt på plösen. 

 

Den andra skon: 

Virkas som den första, men virka vristremmen i motsatt 

riktning. 

 

 



Viking Baby Ull 

Sjal med hålmönster  0915-2 
 

MATERIAL: Viking Baby Ull (100% ull, superwash), 

nystan a 50 gram. 

 

Naturvit nr 302          ca 4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 5. 

 

OBS! Eftersom sjalen stickas på grövre stickor än normalt 

för Baby Ull är det viktig att den tvättas på 40 C 

ullprogrammet i tvättmaskin för att den ska hålla formen. 

 

Stickfasthet: 17 m på bredden på st nr 5 mäter ca 10 cm. Håll 

stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

SJAL 
Lägg upp 3 m på st nr 5. Sticka 2 varv slätstickning. På nästa 

varv stickas 1 r, '1 omsl, 1 r'. Upprepa fran '-'  varvet ut (=5m). 

Alla tillbakavarv stickas aviga utom första och sista m som 

alltid stickas rät. 

 

Varv 5: 1 r, ' 1 omsl, 1 r'. Upprepa från '-' varvet ut (=9 m).  

 

På varje varv, med udda antal maskor, ökas 4 m härifrån. 

 

Varv 7: 1 r, 1 omsl, 3 r, 1 omsl, 1 r (=mittm), 1 omsl, 3 r, 1 omsl, 

1 r. 

 

På varv 9 stickas första hålraden på följande sätt: 1 r, 1 omsl, 1 

r, ' 1 omsl, 2  m rätt tills'. Upprepa från '-' till mittm. 1 omsl, 1 r 

(=mittm), 1 omsl, ''2 m rätt tills, 1 omsl''. Upprepa från '-' till det 

återstår 2 m. Sticka då 1 omsl, 1 r, 1 omsl, 1 r. 

 

Sticka vidare på detta sätt: '''5 varv slätstickning, 1 hålvarv'''. 

Upprepa från '''-'' till det är stickat 10 hålvarv. Sticka 5 varv 

slätstickning och övergå till att sticka mönster enligt 

diagrammet. Fortsätt med mönster till det är stickat 5 rapporter 

på höjden. Upprepa från '''-''' till det är stickat 10 nya hålvarv. 

Avsluta med 3 varv slätstickning och maska av löst. Fäst alla 

lösa trådar fint på avigsidan. 

 

Viking Balder 

Virkad väska    0915-3 

GARNALTERNATIV: Viking Balder (100% ull, 

superwash), härvor a 100 gram. Viking Naturgarn (100% 

ull), nystan a 50 gram. Viking Alpakka Superfine (100% 

alpakka), nystan a 50 gram. 

 

Mixfärg nr 410 ca    3 härvor 

 

Vägledande virknål: nr 7 

 

Virkfasthet: 12 uhlvst på bredden med virknål nr 7 mäter ca 10 

cm. Håll virkfastheten för ett lyckat resultat. 

   

Virkförklaringar: 

lm = luftmaska, uhvlst: utvidgad halvstolpe  

 

Så här virkas en utvidgad halvstolpe (uhlvst): 

Gör 1 omsl på nålen, stick in nålen i nästa m, dra tråden genom 

(=3öglor på nålen). Dra den främste öglan genom den mittersta 

(=2öglor på nålen). Gör 1 omsl och dra genom bägge (=1 ögla 

på nålen). 

 

Så här virkas 2 uhlvst tillsammans (minskning): 

Virka 1 uhlvst till du har 2 öglor på nålen (uteslut sisa omsl och 

genomdrag). Virka 1 uhlvst till. På sista genomdragningen dras 

garnet genom alla öglor på nålen.  

 

VÄSKA 

Väskan virkas fram och tillbaka med stolpar. 

 

Virka 15 + 3 lm (de 3 lm= första st på nästa varv). 

 

Varv 1: Vänd och stick in nålen i den 3:e lm från nålen och 

virka 1 st. Virka vidare 3 st i de nästa 3 lm, 2 st i nästa lm 

(=ökning, sätt en markering), 5 st i de nästa 5 lm, 2 st i nästa lm 

(=ökning sätt en markering), 5 st i de nästa 5 lm. 

 

Varv 2: Vänd med 2 lm och virka 6 uhlvst, 2 st i nästa m 

(=ökning), 5 st, 2 st i nästa m (=ökn), 6 uhlvst (=6+5+6). 

 

Varv 3: Virka och öka som på varv 2: 7+5+7. Virka vidare på 

detta sätt till det finns sammanlagt 20+5+20 uhlvst  (=45 på 

varvet). 

 

Fortsätt utan ökningar till arb mäter ca 20 cm från sista 

ökningen. Minska vid markering på samma sätt som vid 

ökningarna genom att virka 2 uhlvst tillsammans (19+5+19 

uhlvst). Fortsätt minska på detta sätt till det finns 5+5+5 uhlvst 

kvar på varvet. Klipp av tråden och fäst.  

 

Handtagskant: 

Virka 25 uhlvst längs sidan på väskan. Virka fram och tillbaka 

med uhlvst till kanten mäter ca 8 cm eller önskad längd. Virka 

en likadan kant i motsatt sida. Vik kanterna dubbelt mot avigan 

(över handtagen) och sy fast den, 

Fäst alla lösa trådar fint på avigsidan. 

 

Tips! Pynta gärna väskan genom att sy på små silkeblommor 

eller knappar. Här är det bara att använda fantasin. 



Viking Superwash 

Mössa och halsduk   0915-4 
Storlek:                          Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, 

superwash), nystan a 50 gram. Viking Sportsgarn (100% 

ull), nystan a 50 gram. Viking Sportsragg (60% ull, 20% 

nylon, 20 % akryl), nystan a 50 gram. 

 

MÖSSA OCH HALSDUK 

 

Koksgrå nr 117          ca 5 nystan 

Mörk rosa nr 162          ca 2 nystan 

Mörk lila nr 168          ca 1 nystan 

Ljus lila nr 167                  ca 1 nystan 

 

 

Virknål: Nr 5 och 6 

 

Virkfasthet: 15 fm på bredden med virknål nr 6 mäter ca 10 

cm. Håll virkfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Virkförkortningar: 

Lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe, sm=smygmaska, 

dblst=dubbelstolpe, trst=trippelstolpe, trstsm=trippelstolpe 

tillsammans, fmsm=fastamaskor tillsammans 

 

Så här virkas trippelstolpar tillsammans (trst): 

Virka angivet antal trst över samma antal m, men på varje trst 

dras garnet genom de 2 första omsl på virknålen, så att det blir 

en extra ögla på virknålen varje gång. När angivet antal trst är 

virkade ska det bli angivet antal +1m på nålen. Dra garnet 

genom alla m. 

 

Så här virkas fasta maskor tillsammans (fm tills): 

Virka 1 fm, men uteslut sista genomdragningen. Virka 1 fm till 

och dra garnet genom alla 3 m på virknålen. 

 

MÖSSA 
Virka 4 lm med grått med virknål nr 6 och slut till en ring med 1 

sm. 

 

Varv 1: Virka 2 lm, sedan virkas 10 dblst om ringen. Sluta med 

1 sm i 2:a lm i början av varvet.  

Varv 2: Virka 2 lm, sedan virkas 2 dblst i varje m hela varvet. 

Sluta med 1 sm i 2:a lm i början av varvet (=20 dblst). 

Varv 3: Virka 2 lm, sedan virkas 1 dblst i varje m hela varvet. 

Sluta med 1 sm i 2:a lm i början av varvet. 

Varv 4: Virka 3 lm (=första trst, nu och hela arbetet härifrån), 2 

trst i nästa m, '1 trst i nästa m, 2 trst i nästa m'. Upprepa från '-' 

varvet ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av varvet (=30trst). 

Varv 5: Virka 3 lm, 1 trst i nästa m, 2 trst i nästa m, '(1 trst i 

nästa m) 2 gånger, 2 trst i nästa m'. Upprepa '-' varvet ut. Sluta 

med 1 sm i 3:e lm i början av varvet (=40trst). 

Varv 6: Virka 3 lm, (1 trst i nästa m), 2 gånger, 2 trst i nästa m, 

'(1 trst i nästa m) 3 gånger, 2 trst i nästa m'. Upprepa från '-' hela 

varvet. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av varvet (=50 trst). 

 

Varv 7-8: Byt till mörk lila och virka 3 lm, (1 trst i nästa m) 3 

gånger, 2 trst i nästa m,' (1 trst i nästa m) 4 gånger, 2 trst i nästa 

m'. Upprepa '-' varvet ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av 

varvet (=72 trst). 

Varv 9: Byt till grå och virka 3 lm, vidare virkas 1 trst i varje m 

hela varvet ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av varvet. 

Varv 10: Byt till ljus lila och virka 3 lm, vidare virkas 1 trst i 

varje m hela varvet ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av 

varvet. 

Varv 11-17: Byt till grå och virka 3 lm, vidare virkas 1 trst i 

varje m hela varvet ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av 

varvet. 

Varv 18: Virka 3 lm, (1 trst i nästa m) 3 gånger, 2 trst tills, '(1 

trst i nästa m) 4 gånger, 2 trst tills'. Upprepa '-' varvet ut. Sluta 

med 1 sm i 3:e lm i början av varvet (=60m). 

Varv 19: Virka 3 lm, (1 trst i nästa maska) 2 gånger, 2 trst tills, 

'(1 trst i nästa m) 3 gånger, 2 trst tills'. Upprepa '-' hela varvet ut. 

Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av varvet (=48 m). 

Varv 20-26: Byt till virknål nr 5, virka 1 lm, virka vidare 1 fm i 

varje m hela varvet ut. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet. 

Fäst tråden efter 26 varv. 

 

Blomma: 

Virka 4 lm med cerise och virknål nr 6 och slut till en ring med 

1 sm. 

 

Varv 1: 1 lm, 10 dblst om ringen, sluta med 1 sm i början av 

varvet. 

Varv 2: 4 lm, hoppa över nästa m, '1 fm i nästa m, 4 lm, hoppa 

över nästa m'. Upprepa '-' varvet ut. Sluta med 1 sm i 1:a lm i 

början av varvet. 

Varv 3: 2 lm, '5 dblst i lmb (= de 4 lm från föregående varv), 1 

fm i fm från föregånde varv'. Upprepa '-' varvet ut, sluta med 1 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

Varv 4: 1 lm, virka 1 fm i varje m varvet ut. Sluta med 1 sm i lm 

i början av varvet. Fäst tråden, men behåll en lång trådända till 

att fästa blomman med. 

 

 

HALSDUK 
Virka 26 lm med grå och virknål nr 6. 

 

Varv 1: 1 lm, virka vidare 1 fm i varje m varvet ut. Vänd med en 

lm. Virka sedan '10 dblst i första maskan och fortsätt med fm i 

de resterande 26 maskorna (sista fm på varje varv virkas mellan 

första och andra dblst på föregående varv), vänd med 1 lm'. 

Upprepa'-'samtidigt som det virkas ränder : 

12 varv grå, 7 varv mörk lila, 2 varv grå, 12 varv cerise, 5 varv 

grå, 7 varv ljus lila, 34 varv grå. 

 

Sedan virkas: 7 varv ljus lila, 5 varv grå, 12 varv cerise, 2 varv 

grå, 7 varv mörk lila, 12 varv grå. Fäst tråden. 

 

 



Viking Sportsgarn 

Tomtar     0915-5 

Storlek:                                ca 50 cm 

Tomten är stickad i Viking Sportsgarn, Viking Baby Ull (till 

ärmar på klänningen och sjalen) och Viking Alpakka Superfine 

(till hår och skägg). Om önskat kan du istället för Viking 

Sportsgarn använda Viking Superwash eller Viking Sortsragg. 

I stället för Viking Alpakka Superfine kan du använda Viking 

Naturgarn. 

Viking Sportsgarn 
Beige nr 107                           ca 4 nystan 

Naturvit nr 102                            ca 1 nystan 

Koksgrå nr 117                          ca 1 nystan 

Mörk grön nr 133                        ca 2 nystan 

Röd nr 150                               ca 3 nystan 

Svart nr 103                                 ca 2 nystan 

Viking Baby Ull 
Vit nr 300                                   ca 1 nystan 

Viking Alpakka Superfine (ev. Viking Naturgarn) 
Vit nr 200 (602)                           ca 2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3,5 och 4. 

+ 4+2 små knappar (lusekoftan och tomtefars byxor)  

+ 2 små knappar (tomtemors klänning) + 2 små hyskor 

(tomtemors sjal) 

Stickfasthet: 23 m på bredden på st nr 3,5 mäter ca 10 cm. Håll 

stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Ben 

Lägg upp 4 m med beige på strumpst nr 3,5. Sticka runt i 

slätstickning och öka 1 m i varje m på de nästa två varven (=16 

m. Fördelas på 4 stickor med 4 m på varje sticka). Vidare 

stickas 10 varv slätstickning, på nästa varv stickas hälen över de 

8 bakersta m så här: 'Sticka till 1 m återstår, vänd, sticka avigt 

tillbaka till 1 m återstår, vänd'. Upprepa från '-' med 1 m mindre 

för varje vändning till det finns 2 m kvar i mitten. Sticka 1 m 

mer mellan varje vändning till alla 8 m är stickade. 

Häriftån räknas st som det är stickat häl över som första och 

sista stickan. Sticka 7 varv runt i slätstickning, öka 1 m i slutet 

av sticka nr 1, och 1 m i början av sticka nr 4 (=1 ökning på var 

sida av foten). Upprepa denna ökning var 10:e varv (växelvis på 

st nr 1+4 och st nr 2+3) till 26 m finns totalt. Sticka 

slätstickning till benet mäter ca 18 cm (mäts från hälen). På de 

två nästa varven ökas 1 m på varje sticka på innsidan av låret 

(=st nr 1 och 2) (=30m totalt). 

Sticka det andra benet på samma sätt, men ökningen på insidan 

av låret görs på motsatt sida (=st nr 3 och 4). 

Kroppen 

Sätt alla maskor från benen på strumst och sticka kroppen runt 

med beige och slätstickning. Maskorna på framstycket placeras 

på sticka nr 1 och 2, maskorna från bakstycket placeras på 

stickor nr 3 och 4. På första varvet stickas 2 m rätt tills i slutet 

av st nr 1 och i början av st nr 2 (kilen fram). Öka så 2 m i slutet 

av sticka nr 3 och i början av st nr 4 (kilen bak). På nästa varv 

ökas 1 m i var sida av tomten, samt 2 m i kilen bak. Upprepa 

ökningen i kilen bak på nästa varv (=66 m totalt). Sticka till 

kroppen från kilen bak mäter ca 5 cm. Minska nu 1 m i slutet av 

st nr 3 och i början av st nr 4 (avslutning av rumpan) (=64 m). 

Sticka vidare till kroppen från kilen fram mäter ca 11 cm. 

Maska av 2 m i var sida och lägg arbetet åt sidan medan 

armarna stickas. 

Armar 

Lägg upp 4 m med beige på strumst nr 3,5. Sticka runt i 

slätstickning, samtidigt som det på första varvet ökas till 8 m 

(fördelas på 4 st med 2 m på varje). Vidare ökas 1 m i slutet av 

varje st på varannat varv till 20 m, sticka vidare i slätstickning, 

men öka 2 m på undersidan av armen på vart 16:e varv till det 

finns 24 m. När armen mäter ca 12 cm maskas 2 m av på 

undersidan av armen. Sticka nästa arm på samma sätt. 

Raglan och hals 

Placera maskorna:från ärmarna mot kroppen (=104 m totalt). 

Sätt en markering i alla övergångar mellan kropp och armar. 

Sticka slätstickning till 3 m före markering, sticka 2 m vridet 

rätt tills, 2 r och 2 m rätt tills vid vart och en av de 4 

markeringarna. Dessa minskningar upprepas på vartannat varv 

till det finns 64 m. Vidare fortsätts minskningarna på vartannat 

varv på kroppen, men nu minskas det på varje varv på armarna. 

Fortsätt på detta sätt till det finns 8 m på varje sticka (=32m 

totalt). Sticka 4 varv över alla stickor till hals. 

Huvud 

På nästa varv ökas 1 m i var 4:e m (=40m totalt). På nästa varv 

ökas 1 m i var 5:e m. På de nästa 3 varv ökas 1 m i början av st 

nr 1+3 och 1 m i slutet av st nr 2+4 (=60m totalt). Sticka 4 cm 

utan minskningar, och minska nu tvärtom mot halsökningarna. 

Efter de 3 första minskningarna stickas 1 varv rätt mellan 

minskningarna. Minska till det finns 6 m kvar på varje st. 

Maska av. 

Fäst alla lösa trådar, fyll tomten och sy igen huvudet. 

Sticka 1 kropp till på samma sätt. 

 

KLÄDER  

LUSEKOFTA TILL TOMTEFAR 

Bakstycket 

Lägg upp 46 m med vitt på st nr 3,5. Sticka 4 varv fram och 

tillbaka med 1 r, 1 am. Sticka vidare i slätstickning. På nästa 

varv ökas det med 4 m jämt fördelat över varvet. Sticka nu 8 

rapporter med mönster enligt diagrammet. Sluta med 3 varv 

vitt. 

Framstycken 

Lägg upp 26 m med vitt på st nr 3,5. Sticka 4 varv fram och 

tillbaka med 1 r, 1am. Sticka vidare i slätstickning. På nästa 

varv ökas det 2 m jämt fördelat över varvet. Sticka nu 8 

rapporter med mönster enligt diagrammet, men efter den 6:e 

rapporten avmaskas det 5,3,2,1,1 m på varje rätt varv. Sticka till 

arbetet är lika långt som bakstycket (sluta även framstyckena 

med 3 varv vitt) och maska av. Sticka det andra framstycket på 

samma sätt men spegelvänt  och avmaskningarna på motsatt 

sida. 

Ärmar 

Lägg upp 30 m med vitt på st nr 3,5. Sticka 4 varv runt med 1r, 

1 am. Sticka vidare i slätstickning. På nästa varv ökas det 4 m 

jämt fördelat över varvet. Sticka nu 5 rapporter med mönster 

enligt diagrammet, samtidigt som det ökas 1 m på undersidan 

av ärmen på vart 8:e varv, 2 gånger. Maska av. Sticka den anda 

ärmen likadan. 

Montering 

Sy ihop i sidorna och axelsömmarna, sy i ärmarna. 

Halskant 

Plocka eller sticka upp 54 m med vitt på st nr 3,5 utmed 

halskanten. Sticka 4 varv fram och tillbaka med 1 r, 1 am. 

Maska av. 

Framkanter 



Plocka eller sicka upp 18 m med vitt på st nr 3,5 på det högra 

framstycket och sticka 4 varv fram och tillbaka med 1 r, 1 am.. 

Maska av.                                          Vänster 

framkant stickas så här: Plocka eller sticka upp 18 m med vitt 

på st nr 3,5 och sticka 1 varv med 1 r, 1 am. Det nästa varvet 

stickas 1 r, 1 am, 2 m rätt tills, 1 omsl varvet ut. Nästa varv 

stickas 1 r, 1 am. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar fint på avigsidan och sy i 4 små knappar på 

den högra framkanten. 

 

TOMTEFARS BYXOR 
Byxorna stickas nedifrån och upp. 

Lägg upp 36 m med mörk grönt på strumpst r 3,5 (fördelas på 4 

stickor med 9 m på varje=st 1-4). Sticka 4 varv runt i 

slätstickning. 1 varv avigt (=vikkanten), 4 varv slätstickning, 

men på det andra varvet stickas det 2 hål i sidan till att trä ett 

band genom så här: sticka till det finns kvar 3 m på varv nr 2, 

sticka 2 m rätt tills, 1 omsl, 1 r. På varv nr 3 stickas 1 r, 1 omsl, 

2 m rätt tills, i början av varvet. Byt till strumpst nr 4 och sticka 

2 r, öka 1 m hela varvet (=54 totalt). Fortsätt runt i slätstickning 

till arbetet mäter ca 12 cm från vikkanten.  

Sticka en fot till på samma sätt. 

Samla alla m från bägge benen och sticka runt i slätstickning, 

men sticka kilen fram och bak genom att minska 1 m på var sida 

om skarven på varje varv 4 gånger fram och öka 1 m på var sida 

av skarven vartannat varv 2 gånger bak (=104 m). Sätt en 

markering mitt fram. Sticka sen ca 13 cm vidare runt i 

slätstickning. Byt tillbaka till st nr 3,5 på nästa varv och sticka 

hela varvet : 2r, 2 m rätt tillsammans (=78). De nästa 3 varven 

stickas 1 r, 1 am. Börja sedan vid markeringen mitt fram och 

sticka 9 m, maska av 25 m, sticka 10 m, maska av 25 m och 

sticka 9 m. Sticka nu 3 cm fram och tillbaka över de 18 m på 

framstycket med 1 r, 1 am och maska av. Vidare stickas 1 cm 

fram och tillbaka med 1r, 1 am över de 10 m bak. Dela nu 

arbetet med 5 m på var sida. Sticka 24 varv. På nästa varv 

stickas 1 r, 2 m rätt tills, 1 omsl, 2 m rätt tills. Sticka 4 varv till 

och maska av. 

Fäst alla lösa trådar fint på avigsidan. Sy i 2 knappar på 

framstycket. Ta 3 trådar vitt och 3 trådar koksgrått och fläta en 

lång fläta som klipps itu. Trä igenom vikkanten på benen. 

 

TOMTEMORS KLÄNNING 
Lägg upp 112 m med svart på st nr 3,5. Sticka 5 varv runt i 

slätstickning, 1 varv avigt (=vikkant) + 5 varv slätstickning. 

Fortsätt med mönster enligt diagrammet. Sticka nu 

slätstickning i svart till klänningen mäter ca 20 cm från 

vikkanten och byt till rött. Sticka 2 r, 2 r m tills varvet ut (=84 

m) och sticka 5 varv med 1 r, 1 am. Sticka 21 m, maska av 21 

m, sticka 21 m maska av 21 m. Sticka 8 varv fram och tillbaka 

över de 21 m till framstycket med 1 r, 1 a m och maska av. 

Sticka 4 varv fram och tillbaka över de 21 m bak. Maska av de 

11 mittersta m och sticka hängslen på samma sätt över de 5 

yttersta m i var sida. Sticka 16 varv, på nästa varv stickas 1 m, 2 

m rätt tillsammans, 1 omsl, 2 r. Sticka 4 varv och maska av. 

Sy i 2 små knappar på framstycket. 

Ärmar 

Plocka eller sticka upp 48 m runt ärmöppningen med vitt 

Viking Baby Ull. Sticka räta runt i 4 varv. 'Sticka 4 r, 2 m rätt 

tills, 1 omsl varvet runt, 3 varv räta. Sticka nu 2 r, 2 m rätt tills, 

1 omsl, 2 r varvet runt. 3 varv rätt. Sticka 2 m rätt tills, 1 omsl, 4 

varv runt. Sticka 3 varv rätt'. Upprepa från '- 1 gång till (=totalt 

6 hålvarv). Nästa varv stickas 2 m rätt tills varvt runt. Avsluta 

med 6 varv: 1 varv r, 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 

varv rätt, 1 varv avigt över de resterande 24 m och maska av. 

Sticka den andra ärmen på samma sätt 

 

MÖSSA TILL BÄGGE TOMTARNA 
Lägg upp 48 m med rött på st nr 3,5 och sticka runt 4 varv med 

1 r, 1 am. Byt till st nr 4 och sticka 12 varv slätstickning. Börja 

minskningen genom att sticka 6 r, 2 m rätt tills varvet runt. 

Minska vidare på vart 6:e varv med 1 r mindre för varje gång 

till det finns 6 m. Dra tråden genom de resterande m och fäst 

väl. 

 

SOCKOR 
Lägg upp 32 m med rött på st nr 3,5 (fördelas på 4 stickor med 8 

m på varje st (=st nr 1-4). Sticka 6 varv runt med 1 r, 1 am och 

fortsätt vidare med slätstickning. 'Sticka 10 varv, minska 1 m i 

början av st nr 1 och 1 m i slutet av st nr 4'. Upprepa '-' 1 gång, 

på nästa varv minskas 1 m på varje sticka in mot hälen. Sticka 

hälen genom att sticka  

över maskorna till sticka nr 3+4. Sticka till det finns 1 m kvar, 

vänd, sticka till det finns 1 m igen, vänd, och fortsätt på detta 

sätt med 1 m mer för varje vändning till det finns 4 m. Öka nu 

genom att sticka 1 m mer för vändning till alla maskorna är 

uppstickade igen. Sticka 4 varv slätstickning. Minska 1 m på 

varje varv mot tån på varje varv till det finns 4 m kvar. Trä 

tråden genom de resterande m och fäst den väl på avigsidan av 

arbetet. 

 

TOMTEMORS SJAL 
Lägg upp 5 m med vitt Viking Baby Ull på st nr 3,5. Sticka 1 

varv tillbaka. På nästa varv stickas det '1 r, 1 omsl'. Upprepa '-' 

varvet ut.. 

Sticka avigt över alla m på avigsidan (vartannat varv). På nästa 

varv stickas det: 1 r, 1 omsl, 3 r, 1 omsl, 1 r (=mittmaskan) 1 

omsl, 3 r, 1 omsl, 1 r. På nästa räta varv stickas det 1 r, 1 omsl, 5 

r, 1 omsl, 1 r, (=mittmaskan), 1 omsl, 5 r, 1 omsl, 1 r. Sticka 

hålvarvsmönster så här: '1 r, 1 omsl, 1 r, ''1 omsl, 2 m rätt 

tillsammans''. Upprepa '-' till mittmaskan, 1 omsl, 1 r 

(=mittmaskan), 1 omsl, '''2 m rätt tillsammans, 1 omsl'''. 

Upprepa '''-''' till det finns 2 m kvar, 1 r, 1 omsl, 1 r. Sticka 3 

varv slätstickning'. Upprepa från '-' till det finns 50 m på var 

sida av mittmaskan. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar fint på avigsidan. Fukta arbetet lätt och 

klipp fransar på ca 5 cm. Fäst 2 fransar i varje hål i det nedersta 

hålvarvet. Sy i hyskor framtill på sjalen. 



Viking Naturgarn 

TOMTETOFFLOR   0915-6 
Storlekar: ca       33/34           35/36           37/38 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull) 

nystan a 50 gram. Viking Alpakka Superfine (100% 

superefine alpakka), nystan a 50 gram. 

 

Garnåtgång 
rött nr 650 ca         3               4              4 nystan 

vitt nr 602 ca         1               1              1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: kort rundst, strumpst nr 8 + 2 vita och 2 

svarta knappar till ögon. 

 

TOFFLOR 
Börja överst på ankeln och lägg upp 36 m på st nr 8. Sticka 4 

varv i rätstickning. Fortsätt runt med slätstickning i 10 varv. På 

nästa varv ökas det genom att sticka så här: 14 m rätt - 1 omsl - 

1 rätt - 1 omsl - 6 m rätt - 1 omsl - 1 rätt - 1 omsl - 14 m rätt. 

Sticka 1 varv rätt och öka igen med 16 m rätt - 1 omsl - 1 rätt - 1 

omsl - 6 m rätt -1 omsl - 1 m rätt - 1 omsl - 16 m rätt. Fortsätt att 

öka på detta sätt på vartannat varv till det är stickat 6-8-10 

ökningar sammanlagt. Sticka 5 varv slätstickning. Dela arbetet 

mitt bak på hälen och fortsätt sticka fram och tillbaka. Sticka 10 

varv rätt. Minska nu från rätsidan så här: 1 m rätt - 2 m rätt tills 

- sticka till det är 6 m kvar till mitten - 2 m vridet rätt tills - 8 m 

rätt - 2 m rätt tills - sticka till det finns 3 m på stickan - 2 m rätt 

tills - 1 rätt. Sticka rätt tillbaka. På nästa varv från rätsidan 

stickas 1 m rätt - 2 m rätt tills - sticka till det är 5 m kvar till 

mitten - 2 m vridet rätt tills - 6 m rätt - 2 m rätt tills - sticka till 

det är 3 m kvar - 2 m rätt tillls - 1 rätt. Fortsätt att minska på 

detta sätt på vartannat varv till det inte finns några maskor kvar 

på mitten. Maska av och sy ihop under foten (sätt ev över 

maskorna på en tråd och maska ihop dem mitt under foten). Sy 

eller virka en kant med kedjemaskor genom de 4 första varven 

av sulan. Sticka en toffel till på samma sätt. 

 

Tovning: Tvätta plagget med grönsåpa eller Milo i maskin på 

40 eller 60 gader. Stora plagg tovar mer än små plagg, så tvätta 

gärna små plagg ihop med en handduk eller  jeans. Sträck och 

forma plagget medan det ännu är vått. Sedan tvättas plaggen på 

ullprogram. Tänk på att tvättmaskiner kan tova olika, så prova 

dig fram och tova tex. ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. 

 

När tofflorna är färdigtovade dekoreras de med skägg, näsa och 

ögon så här: 

 

Näsa: Lägg upp 3 m med vitt Naturgarn och st nr 7. Sticka avigt 

tillbaka. På nästa varv ökas 1 m i varje sida.  Sticka 5 varv fram 

och tillbaka i slätstickning. Börja från rätsidan och minska 1 m i 

var sida. Sticka avigt tillbaka. Maska av. Trä ihop maskorna  

till en boll och sy fast den. Fäst näsan mitt fram på toffeln. 

 

Sticka en toffel till på samma sätt. 

 

Använd 1 vit och 1 svart knapp till varje öga, och sy fast dem 

överst på tofflorna. Använd vitt garn till skägget. 

 

 

Viking Naturgarn  

Tomteskål     0915-7 

Mått efter tovning:                 ca 12 cm i diameter 

GARNALTERNATIV: Viking Naturgarn (100% ull), 

nystan a 50 gram. Viking Alpakka Superfine (100% 

superfine alpakka), nystan a 50 gram 

 

Garnåtgång: 
rött nr 650 ca                       2 nystan 

vitt nr 602 ca                            1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: kort rundst, strumpst nr 8+ 2 vita och 2 

svarta kvappar till ögonen. 

 

SKÅL 
Lägg upp 8 m med rött på strumpst nr 8. Sticka 1 varv 

slätstickning runt. På nästa varv stickas det 1omsl - 1 rät m som 

upprepas varvet runt =16m. Nästa varv stickas i slätstickning 

utan ökning. Öka på nästa varv på samma sätt som tidigare, 

men nu med 2 m mellan varje omsl. Fortsätt att öka på detta sätt 

på vartannat varv, till det finns 8 m i vart fält (=64 m). Sticka 

vidare rätt upp till arbetet mäter ca 18 cm från sista ökningen. 

Avsluta med 1 varv avigt- 1 varv rätt -. Maska av.  

 

LOCKET 
Lägg upp 114 m med rött och st nr 8. Sticka 5 varv 

slätstickning. På nästa varv minskas det 50 m jämt fördelat över 

varvet (=64 m). Sticka vidare 8 varv runt i slätstickning. På 

nästa varv minskas det genom att sticka 6 m rätt, 2 m rätt 

tillsammans varvet runt. Sticka 7 varv utan minskningar. På 

nästa varv minskas det genom att sticka 5 m rätt, 2 m rätt tills, 

upprepa varvet runt. Fortsätt på detta sätt med 1 m mindre 

mellan varje minskning, och 1 varv mindre mellan varje gång 

det minskas, till det finns 8 m kvar. Klipp av tråden och trä den 

genom de resterande maskorna Fäst tråden väl på avigsidan. 

Knyt nu toffsar i toppen av mössan som mäter ca 15 cm. 

 

Tovning 

Tvätta arbetet med grönsåpa eller Milo i maskin på 60 

grader.Stora plagg tovar ihop sig mer än små, så tvätta gärna 

små arbeten med en handduk eller jeans. Sträck och forma 

arbetet medan det ännu är vått. Sedan tvättas arbetet på 

ullprogram. Tänk på att tvättmaskiner tovar olika, så prova dig 

fram och tova tex. ett stickprov innan du tovar ett helt arbete. 

 

NÄSA 
Lägg upp 6 m med vitt garn på st nr 8. Sticka en fyrkant och sy 

fast den på den tovade skålen. 

 

Brodera eller sy fast knappar till ögonen. Trä igenom vitt 

Naturgarn till skägg. 

 

 



Viking Sportsragg 
Dockkofta, byxor och mössa  0915-8 
Storlek:                               BabyBorn  

Övervidd ca:                              38 cm 

Hel längd ca:                             20 cm 

Ärmlängd ca:                             10 cm 

Stussvidd ca:                             35 cm  

Benlängd ca:                             10 cm 

Huvudomfång ca:                     30 cm 

 

GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% 

nylon, 20% akryl), Viking Superwash (100% ull, 

superwash), Viking Sportsgarn (100% ull), nystan a 50 

gram 

 

KOFTA, BYXOR OCH MÖSSA 
rosa nr 581 ca:                       2 nystan 

vitt nr 510 ca:                         1 nystan 

grått nr 513 ca:                          1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 3 och 3,5 + 4 

knappar. 

 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på bredden med st nr 3,5 mäter 

ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

KOFTA 

Lägg upp 71 m med rosa på st nr 3,5. Sticka 2 varv 

mosstickning fram och tillbaka (=1 rät, 1 avig växelvis över 

varandra på varje varv). Byt till vitt och sticka 2 varv till. Byt 

till grått och sticka 1 varv avigt från avigsidan samtidigt som 

det ökas jämt fördelat över varvet till 88 m. Sätt en markering i 

var sida med 44 m till bakstycket, och 22 m till varje 

framstycke. Sticka vidare fram och tillbaka med hålmönster 

enligt diagrammet. Börja och sluta som diagrammet visar. 

Sticka till arbetet mäter ca 10 cm. Dela arbetet vid 

sidomarkeringarna och sticka var del för sig. 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka med mönster som tidigare, till arbetet 

mäter ca 20 cm, och ärmhålet mäter 10 cm. Maska av till en 

jämn kant som inte stramar. 

Höger framstycke 

Sticka som bakstycket, men när arbetet mäter ca 17 cm maskas 

det av för halsringningen i början av varvet. Först 5 m, därefter 

maskas det av på vartannat varv med 2,1 m. Sticka till 

framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av till en jämt  

kant, som inte stramar. 

Sticka det andra framstycket på samma sätt men spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 25 m med rosa på st nr 3,5. Sticka mosstickning som 

tidigare. Byt till grått och sticka 1 varv avigt från avigan 

samtidigt som det ökas jämt fördelat över varvet till 36 m. 

Sticka vidare med 7 m mosstickning - mönster över de nästa 22 

m - 7 m mosstickning. Fortsätt på detta sätt, men öka 1 m i var 

sida med ca 2 cm mellanrum till det finns 46 m (de ökade 

maskorna stickas vidare i mosstickning). Sticka till ärmen 

mäter ca 10 cm. Maska av. Sticka den andra ärmen på samma 

sätt. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Halskant: Börja från rätan (vid fyrkanten) och plocka/eller 

sticka  upp ca 45 m med vitt på st nr 3. Sticka mosstickning 

tillbaka. Byt till rosa och sticka 1 varv. Maska av. 

 

Vänster framkant: Plocka/eller sticka upp ca 47 m med vitt på 

st nr 3. Sticka 1 varv mosstickning tillbaka (som på nedre bålen 

och ärmarna). Byt till rosa och sticka 1 varv mosstickning. 

Maska av. Sätt markeringar för 4 st knappar. Den nedersta ca 2 

cm från kanten och den översta ca 2 cm från kanten. De övriga 

placeras med jämna mellanrum. 

Sticka den andra framkanten likadant, men på det andra varvet 

med vitt stickas det knapphål mittemot markeringarna på 

vänster framkant. Varje knapphål stickas genom att sticka 2 m 

rätt tills, 1 omsl. Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar fint på 

avigsidan. Sy i knappar. 

 

BYXOR  
Lägg upp 72 m på st nr 3. Sticka ca 4 cm resårstickning med 1 r, 

1 am (=kant överst som viks dubbel, när arbetet är klart). Sätt en 

markering i var sida med 36 m till varje del. Byt till st nr 3,5 och 

fortsätt runt i slätstickning till arbetet mäter ca 11 cm (mätt från 

vikkanten överst). Sätt markeringar mittt fram och mitt bak, och 

sticka kilen. Öka 1 m på var sida om markering fram och bak, 

sticka 1 varv utan ökningar. Öka vidare på vartannat varv. Öka 

sedan på vartannat varv sammanlagt 3 gånger =84 m. Sätt 21 m 

från framstycket och 21 m från bakstycket på 4 st strumpst, till 

byxben. Sticka till benet mäter ca 10 cm. Minska genom att 

sticka 2 m rätt tillsammans varvet runt till det finns 21 m kvar. 

Byt till st nr 3 och vitt. Sticka 2 varv runt i mosstickning. Byt till 

grått och sticka 2 varv till. Maska av. Sticka det andra benet på 

samma sätt. Sy ihop kilen, och fäst alla lösa trådar väl på 

avigsidan.Vik kanten överst dubbel mot avigan och sy fast den 

med lösa stygn. Trä ett elastiskt band genom kanalen. 

 

MÖSSA 
Lägg upp 65 m med grått på st nr 3. Sticka 2 varv runt i 

mosstickning. Byt till vitt och sticka 2 varv till. Byt till rosa och 

st nr 3,5. Fortsätt vidare med rosa och slätstickning, men öka på 

första varvet jämt fördelat över varvet, till 70 m. Sticka till hela 

arbetet mäter ca 9 cm. Minska för toppen genom att sticka '5 m 

rätt, 2 m rätt tillsammans', upprepa '-' varvet runt. Sticka 2 varv 

utan minskningar. Upprepa minskningen på vart 3:e varv, men 

med 1 m mindre mellan varje minskning till det finns 20 m 

kvar. Sticka 1 varv rätt och minska därefter genom att sticka 2 

m rätt tills varvet runt =10m. Klipp av tråden och trä den genom 

de resterande maskorna. Dra åt tråden och fäst den på avigan. 

 

 

 



Viking Sportsgarn 

Tovade tofflor    0915-9 
Storlekar:  28-30   31-33  34-36   37-39   40-42  43-45 

MATERIAL: Viking Sportsgarn (100% ull), nystan a 50 

gram 

 

Dam 

grönt nr 132   2       2      2      3       3      4 nystan 

 

Barn storlek:      

grå nr 115     1       1      1      1       1      2 nystan 

rosa nr 165    1       1      1      2       2      2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 6 eller 7 

 

Stickfasthet: Innan tovning: 14 m slätstickning på bredden på 

st nr 6 eller 7 mäter ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett 

lyckat resultat. 

 

Lägg upp 48-50-54-60-66-74 m med grönt till dam och grått till 

barn på st nr 6 eller 7. Sticka fram och tillbaka i rätstickning (1 

varv rätt från rätan, 1 varv rätt från avigan) i 

10-12-12-16-20 varv. Byt til rosa för barntoffel och grönt till 

damtoffel och sticka 28-32-40-52-60-68 varv rätstickning över 

de mittersta m. Plocka eller sticka upp 15-17-21-27-31-35 m 

utmed varje sida av toffeln och sticka 6-8-10-12-14-16 varv 

rätstickning över alla maskor (=78-84-96-114-128-144 m). När 

2 varv återstår innan minskningarna startas, byts till grått för 

barntofflorna. Börja minskningarna vid sulan genom att sticka 

2 m rätt tillsammans, 32-34-39-47-53-60 r,  2 m rätt 

tillsammans, 6-8-10-12-14-16 r(=fram), 2 m rätt tillsammans, 

32-34-39-47-53-60 r, 2 m rätt tillsammans. Upprepa 

minskningen vartannat varv (med 1 m mindre mellan 

minskningarna på sidan av toffeln och 2 m mindre mellan 

minskningarna fram på toffeln) 2-2-2-2-3-3 gånger. Vidare 

upprepas minskningen på varje varv till alla m fram på toffeln 

är avmaskade och sista minskningen fram, 2 m rätt tills 2 

gånger. Maska av. 

 

Sy ihop under foten och bak på hälen. Sticka 1 toffel till på 

samma sätt. 

 

Tovas på 40 C och formas innan de torkar. Ett tips är att ta på 

sig tofflorna medan de ännu är våta och forma dem efter foten. 

(Se 0915-6 för tovningsinstruktioner). 

 

  

Viking Sportsgarn 

Tovade tofflor   0915-10 
Storlekar:                           36-38          39-41 

Fotlängd (efter tovning):     ca 24           27 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Sportsgarn (100% ull), 

nystan a 50 gram. 

 

naturvitt nr 102                      4            5 nystan 

 

Vägledande virknål: nr 4 och 5 

 

Virkfasthet: 14 st på bredden med virknål nr 5 mäter ca 10 cm. 

17 fm på bredden med virknål nr 4 mäter ca 10 cm. Håll 

virkfastheten för ett lyckat resultat. 
 

Virkförkortningar: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fast maska, st=stolpe, 

lmb=luftmaskbåge, st tills=stolpar tillsammans, 

dblst=dubbelstolpe. 

 

St tills: Virka det antal stolpar som ska virkas tillsammans, 

men utelämna sista genomdragningen på var stolpe. När alla 

stolpar är virkade, dras tråden genom alla öglor på nålen. 

 

Öka 1 m: Virka 2 m i samma m. 

 

Minska 1 m: Virka 1 m, men utelämna sista genomdragningen. 

Virka 1 m till, och på sista genomdragningen dras tråden genom 

alla öglor på nålen. 

 

Motiv 

Virka 6 lm, slut till en ring med 1 sm. 

Första st på varvet ersätts hela tiden med 2 lm. 

Varv 1: Virka (4 st, 3 lm) 4 gånger om ringen, sluta med 1 sm i 

toppen av 1 st. 

Varv 2: '1 st i var av de 4 st, 3 lm + 1 st + 3 lm i 3- lmb', upprepa 

'-', sluta med 1 sm i toppen av 1 st. 

Varv 3: Detta är varvet med motiv mitt fram: (4 st tills, 3 lm, 

hoppa över 3-lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i st, 3 lm, hoppa över 

3-lmb) 2 gånger, sluta med 1 sm i toppen av 1.st. 

Varv 3 for resterande motiv: (4 st tills, 3 lm, hoppa över 3-lmb, 

1 st + 1 lm + 1 dblst + 1 lm + 1 st i st, 3 lm, hoppa över 3 lmb) 2 

gånger, sluta med 1 sm i toppen av 1.st. 

 

Bubbla 

Gör en lös ögla. Virka 3 lm, därefter 3 st tills i öglan. Klipp 

tråden, och dra åt. Dra även åt öglan, och knyt ihop trådarna. 

Gör 4 bubblor per motiv, och sy fast dem i mitten av motiven. 

 

 OBS! Läs igenom hela mönstret innan du börjar. 

 

TOFFEL 

Plösen (motivet uppe på foten) 

Virka med virknål nr 5. Virka 3 motiv varav 1 motiv virkas med 

;3 varv för mitt fram; och de 2 sista motiven med ;3 varv för 

resterande motiv;. Sy ihop de 3 motiven till en remsa, med det 

bubblande motivet i den ena änden (=mitt fram). 

 

Sulan 

Virka 7 (7) lm med virknål nr 4. 



Varv 1: Vänd med 1 lm, virka 1 fm i varje m, =7 (7) fm. 

Varv 2: Vänd med 1 lm, virka 1 fm i varje m, men öka 1 m i 

första och sisa m, =9 (9) fm. 

Upprepa varv 1-2 till det finns 17 (19) fm på varvet. 

Fortsätt vidare med varv av fm utan att öka - vänd hela tiden 

med 1 lm. 

När sulan, från uppläggskanten, mäter ca 23 (25) cm, minskas 1 

m i varje sida på vartannat varv till det finns 7 (7) fm . Sulan 

mäter ca 28 (31) cm. Klipp av tråden. 

 

Toffeln 

Virka med virknål nr 5. Den första st på varvet ersätts hela tiden 

med 2 lm, och det slutas hela tiden med 1 sm i toppen av 1 st. 

Sätt en markering i mitten av de 7 uppläggsm (=mitt bak) och i 

mitten av de 7 m på sista varven (=mitt fram). Fäst tråden med 1 

sm mitt bak. 

 

Varv 1: Virka 94 (106) st jämt fördelade runt hela sulan, men 

47 (53) st på var sida av foten. 

Varv 2: Vänd, virka 1 st i varje st. 

Upprepa 2 varv till det är virkat sammanlagt 3 (4) varv. 

På nästa varv virkas 27 (32) st, därefter 3 st tills (=2 minskade 

m). Vänd, virka 3 st tills, därefter 1 st i varje m (=2 minskade 

m). Vänd, virka 3 st tills, därefter 1 st i varje m                 

(=2 minskade m). Fortsätt på samma sätt, att minska 2 m på 

varje varv till det finns 22 (24) st kvar. Virka vidare utan 

minskningar till toffeln från mitt fram (överst på st-raden) 

mäter ca 29 (29) cm. 

Virka från mitt bak på den andra sidan av toffeln. 

 

Montering 

Virka ihop plösen med själva toffeln, virka från rätsidan med 

plös-sidan närmast dig, använd virknål nr 4 och fm. Vänd, och 

virka volangvarv så här: '4 lm, hoppa över 1 m, (1 sm i nästa m) 

2 gånger', upprepa '-' runt hela sammanvirkningskanten. 

Sy ihop toffeln mitt bak. 

Virka 1 varv fm runt hela toffeln överst, därefter volangkant 

som ovan. 

Virka en toffel till på samma sätt. 

 

Tovning 

För att toppen inte ska tovas ihop, fästs en liten plastpåse innuti 

toffeltoppen med en säkerhetsnål. Tvätta tofflorna i maskin på 

60 grader kulörtvätt, använd vanligt tvättmedel eller grönsåpa. 

Forma tofflorna medan de ännu är våta, ev kan man ånga dem 

lite lätt. Låt de torka. 

 

OBS! Tvättmaskiner tovar olika. Tova försiktigt första gången, 

och tova hellre en gång till om arbetet inte är tovat nog. Blir 

tofflorna för små, kan de genomblötas och formas till rätt 

storlek. 

 

 

Viking Sportsragg 

Virkade tofflor    0915-11 
Storlek:                Flick                    Dam 

MATERIAL: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 

20% akryl) nystan a 50 gram. 

 

Barn 2/4 år 

Multifärg 589                                      1 nystan 

 

Dam 38/40 

Multifärg 588                                  2 nystan 

 

Virknål nr 3 

 

Virkfasthet: Tofflorna virkas fast för att hålla formen. Använd 

ev en mindre virknål. 1 ruta till barntoffel=6 cm. 1 ruta till 

damtoffel=8 cm. 20 fm=10 cm. Håll virkfastheten för ett 

lyckat resultat. 

 

Virkförkortningar: 

Lm=luft maska, fm=fast maska, st =stolpe, sm=smygmaska, 

dblst=dubbelstolpe, dblst tills=dubbelstolpar tillsammans, 

lmb=luftmaskbåge 

 

Så här virkas dubbelstolpar tillsammans(dblst tills): 

Virka uppgivet antal dbls i en m, men för varje dblst dras tråden 

genom omslagen på nålen, så att det blir en extra maska på 

nålen varje gång. När uppgivet antal dblst är virkade kommer 

det att vara uppgivet antal + 1 m på nålen. dra tråden genom alla 

m. 

 

BARN 

Sulan 

Varv 1: Börja med en lm-rad med 25 lm, 1 lm, 25 lm, 1 fm i den 

sista lm i lm-raden för att vända, 25 lm, 1 fm. Sluta med 1 sm i 

lm i början av varvet. 

Varv 2: 1 m, (25 fm, 2 fm i samma m) 2 gånger. Sluta med 1 sm 

i lm i början av varvet. 

Varv 3: 1 lm (25 fm, '2 fm i samma m.. Upprepa '-'  1 gång) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i början av varvet. 

Varv 4: 1 lm, (25 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger Sluta med en sm i lm i början av varvet. 

Varv 5: 1 lm, (25 fm, 2 fm i samma m, 4 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i början av varvet. 

Varv 6: 1 lm, (25 fm, 2 fm i samma m, 6 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet. Fäst tråden. 

Virka 1 sula till på samma sätt. 

 

Ruta 

Börja med en lös ögla och virka så här::6 lm, '5 dblst tills. 2 lm, 

1 dblst, 3 lm, 1 dblst '-' 3st, 2 lm'. Upprepa '-' 2 gånger. Virka 

sedan 5 dblst tills, 2 lm, 1 dblst, 3 lm och sluta med  sm i 4 lm i 

börja av varvet (=4x5 dblst tills). 

Varv 2: 1 lm, 4 fm (2 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 2 st) i lmb, '5fm, (2 st, 

1 lm, 1 st, 1 lm, 2 st) i nästa lmb'. Upprepa '-' 3 gånger och sluta 

med 1 sm i lm i början på varvet. Fäst tråden. 

 

Foten 

Sätt nålen i den mittersta st i den siste lmb på rutan och fäst 

tråden med 1 sm. Virka 33 lm (=fotöppning). Fäst lmb mot 



rutan med 1 sm i den mittersta st i den första lmb på rutan. 

Virka vidare runt hela arbetet så här: 

Varv 1: 4 lm, (1 st, 1 lm) i varannan fm hela varvet. Sluta med 1 

sm i 3 lm i början av varvet. 

Varv 2: 1 lm, 1 fm i varje m varvet ut, samtidigt som arbetet 

virkas ihop med sulan genom att sticka in i nålen i m på sulans 

sista varv. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet och fäst 

tråden. 

 

OBS! Se till att foten virkas rätt på sulan. Räkna ut den 

mittersta m framme på tån på foten och den mittersta m framme 

på sulan och fäst ihop dem med en säkerhetsnål eller dyl.  

 

Fotöppning 

Sätt virknålen i den sista lmb på rutan (samma m som vid 

starten av sidostycket) och fäst tråden med 1 sm.  

 

Varv 1: Virka 3 lm, (1 fm, 1 lm) i varannan maska) 6 gånger 

(=över vristen). Virka vidare 2 dbls 17 gånger och sluta med 1 

sm i 2 lm i början av varvet. 

Varv 2: Virka 1 lm, 14 fm, 2 st tills 8 gånger, 1 sm i början av 

varvet. Fäst tråden.  

 

Fäst alla lösa trådar och vänd toffeln. 

 

Virka 1 toffel till på samma sätt. 

 

DAM 

Sula 

Varv 1: Börja med en lm-rad med 35 lm, 1 lm, 35 lm, 1 fm i den 

sista lm i lm-raden för att vända, 35 lm, 1 fm. Sluta med 1 sm i 

början av varvet. 

Varv 2: 1 lm (35 fm,2 fm i samma m) 2 gånger. Sluta med 1 sm 

i lm i början av varvet. 

Varv 3: 1 lm, (35 fm, '2 fm i samma m'. Upprepa '-' 1 gång) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i lm i början a varvet. 

Varv 4: 1 lm, (35 fm, 2 fm i samma m, 2 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet. 

Varv 5: 1 lm (35 fm, 2 fm i samma m, 4 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i lm i böran av varvet. 

Varv 6: 1 lm, (35 fm, 2 fm i samma m, 6 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet. 

Varv 7: 1 lm, (35 lm, 2 fm i samma m, 8 fm, 2 fm i samma m) 2 

gånger. Sluta med 1 sm i början av varvet Fäst tråden 

 

Virka 1 sula till på samma sätt. 

 

RUTA 
Börja med en "lös ögla" och virka så här: 

 

Varv 1: Virka 6 lm, '5 dblst tills, 2 lm, 1 dblst, 3 lm, 1 dblst, 2 

lm'. Upprepa '-' 2 gånger. Virka sedan 5 dblst tills, 2 lm, 1 dblst, 

3 lm och sluta med 1 sm i 4 lm i början av varvet. (=4x5 dblst 

tills). 

 

Varv 2: 1 lm, 4 fm, (2 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 2 st) i lmb, '5 fm, (2 st, 

1 lm, 1 st, 1 lm, 2 st) i nästa lmb. Upprepa '-' 3 gånger och sluta 

med 1 sm i lm i början av varvet. 

 

Varv 3: 1 lm (1 lm, hoppa över 1 fm , 1 fm i nästa fm) 4 gånger, 

3 lm (=hörnet på rutan), '(1 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa 

fm) 6 gånger, 3 lm (=hörnet på rutan). Upprepa '-' 3 gånger. 

Hoppa över 1 fm, virka 1 fm i nästa fm och sluta med 1 sm i lmb 

i början av varvet. Fäst tråden. 

 

Foten 

Sätt virknålen överst i högra hörnet av rutan och fäst tråden med 

1 sm. Virka 54 lm (=fotöppning). Fäst 1 lmb mot rutan med 1 

sm i översta vänstra hörnet av rutan. Virka vidare runt hela 

arbetet så här: 

 

Varv 1: 4 lm, (1 st, 1 lm) i varannan m hela varvet. Sluta med 1 

sm i lm i början av varvet. 

 

Varv 2: 1 lm, virka 1 fm i varje m hela varvet. Sluta med 1 sm i 

lm i början av varvet. 

 

Varv 3: samma som varv 1. 

 

Varv 4: Samma som varv 2, men virka samtidigt ihop foten 

med sulan genom att sticka ned virknålen i m på sulans sista 

varv. Sluta med 1 sm i lm i början av varvet och fäst tråden. 

 

OBS! Se till att foten virkas rätt på sulan. Hitta den mittersta m 

framme på tån och den mittersta m framme på sulan och fäst 

ihop dessa med en säkerhetsnål el dyl. 

 

Fotöppning 

Sätt virknålen i den första m i lmb bak till fotöppningen och fäst 

tråden med 1 sm. 

 

Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i varje m runt hela öppningen. Sluta 

med 1 sm i början av varvet. 

 

Varv 2: 4 lm, (1 st, 1 lm) i varannan m runt hela öppningen. 

Sluta med 1 sm i den 3:e lm i början av varvet. Fäst tråden. 

 

Fäst alla lösa trådar och vänd toffeln. 

 

Virka 1 toffel till på samma sätt. 

 

 



Viking Naturgarn/ 

Superwash/Milk & Honey 
Löskrage och hårband  0915-12 
Storlek:                                      Dam        

 

MATERIAL: Viking Naturgarn (100% ull) nystan a 50 

gram. Viking Superwash (100% ull, superwash) nystan a 

50 gram. Viking Milk & Honey ( 30 % mjölkfibrer. 70 % 

ull), nystan a 50 gram. 

 

Naturgarn svart nr 603                      ca 3 nystan 

Superwash naturvitt nr 102              ca 2 nystan 

Milk & Honey beige nr 807           ca 1 nystan 

 

Virknål nr 6 och 9 

 

Virkfasthet: 11 fm på bredden med Superwash/Milk & Honey 

på virknål nr 6 mäter ca 10 cm. 9 fm på bredden med Naturgarn 

med virknål nr 9 mäter ca 10 cm. Håll virkfastheten för ett 

lyckat resultat. 

 

Virkförkortningar: 

Lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe, sm=smygmaska, 

dblst=dubbelstolpe, fm tills= fasta maskor tillsammans. 

 

I denna design används olika garnkvaliteer till mönstret. Det 

betyder att det kan virkas med restgarn. 

Löskragen virkas från skuldrorna och upp mot halsen. Önskas 

en längre löskrage behövs 1 nystan till i naturgarn. 

 

Så här virkas fasta maskor tillsammans (fm tills): 

Virka 1 fm, men dra inte genom tråden på de 2 öglorna på 

nålen, virka 1 fm till och dra tråden genom alla 3 m på nålen. 

 

HÅRBAND/PANNBAND 
Virka 50 lm med Naturgarn och virknål nr 9. Ta ihop till en ring 

med 1 sm 

 

OBS! På varven som virkas med Naturgarn sticks virknålen 

bara ned i den bakre öglan på maskan. 

 

Varv 1-14: Virka 1 lm, virka vidare 1 fm i varje m varvet ut. 

Sluta med 1 sm i lm i början av varvet.MEN 

Varv 1-3: Virkas med Naturgarn med virknål nr 9. Fm virkas 

bara i den bakre öglan. 

Varv 4-6: Virka med Superwash med virknål nr 6. 

Varv 7-8: Virkas med Milk & Honey med virknål nr 6. 

Varv 9-11: Virkas med Superwash med virknål nr 6. 

Varv 12-14: Virkas med Natugarn med virknål nr 9. Fm virkas 

bara i den bakre öglan. 

Fäst tråden. 

 

LÖSKRAGE 
OBS! Läs hela mönstret innan du börjar arbetet! 

 

Virka 118 lm med Superwash och med virknål nr 6. Ta ihop till 

en ring med 1 sm. OBS! På varven som virkas med Naturgarn 

sticks virknålen bara ned i den bakre öglan av maskan. 

 

Varv 1-15: Virka 1 lm, virka sedan 1 fm i varje m varvet ut. 

Sluta med 1 sm i lm i början av varvet, MEN: 

Varv 1-8: Virka med Suprwash och virknål nr 6. 

Var 9-11: Virka med Milk & Honey och virknål nr 6. 

Varv 12-13: Virka med Superwash och virknål nr 6. 

Varv 14:20: Virka med Naturgarn och virknål nr 9. Fm virkas 

bara i den bakre öglan av maskan. 

Varv 16: Minskningsvarv. Virka 1 lm, virka 1 fm i varje m 

varvet ut, men minska 8 m på varvet ved at virka '2 fm tills 8 

ggr. Sluta med 1 sm i början av varvet. 

Varv 17: Minskningsvarv. Virka 1 lm, virka 1 fm i varje m 

varvet ut, men minska 9 m på varvet ved at virka '2 fm tills 9 

ggr. Sluta med 1 sm i början av varvet. 

Varv 18: Minskningsvarv. Upprepa varv 16. 

Varv 19: Minskningsvarv. Upprepa varv 17. 

Varv 20-35: Virka som varv 1-15 men: 

Varv 20-28: Virka med Superwash och virknål nr 6. 

Varv 29-31: Virka med Milk & Honey och virknål nr 6. 

Varv 32-33: Virka med Superwash och virknål nr 6. 

Varv 34-39: Virka med Naturgarn och virknål nr 9. Fm virkas 

endast i den bakre öglan av maskan. 

Varv 36: Upprepa varv 16. 

Varv 37: Upprepa varv 17. 

Varv 38: Upprepa varv 16. 

Varv 39: Upprepa varv 17 (50 m totalt). 

 

Virkkant överst 

Fortsätt med Naturgarn och virknål nr 9, virka först 1 varv som 

varv 1-15. Fm virkas bara i den bakre öglan av maskan. 

Sedan virkas nästa varv så här: 

3 lm (=1 dblst), 2 dblst i samma maska, 'hoppa över 1 m, 3 dblst 

i nästa m'.. Upprepa '-' varvet ut. Sluta med 1 sm i den 3:e lm i 

början av varvet. Fäst tråden. 

 

Virkkant nederst 

Virkas som kanten överst, men virkas med Superwash och 

virknål nr 6. 

Sluta med 1 varv som virkas som varv 1-15. Fm virkas endast i 

den bakre öglan av maskan, men virka med Milk & Honey och 

med virknål nr 6. Fäst tråden. 

 

 

Fäst alla lösa trådar väl på avigsidan. 

 

 



Viking Superwash/Naturgarn 
Hals och pulsvärmare   0915-13 
Storlek:                                         Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, 

superwash), nystan a 50 gram. Viking Sportsgarn (100% 

ull,), nystan a 50 gram. Viking Sportsragg (60% ull, 20% 

nylon, 20% akryl), nystan a 50 gram + Viking Natugarn 

(100% ull), nystan a 50 gram. Viking Alpakka Superfine 

(100% Alpakka Superfine (100% alpakka), nystan a 50 

gram. 

 

Superwash beige nr 107 ca               3 nystan 

+ Naturgarn svart nr 603 ca                 1 nystan 

 

Vägledande virknål: Nr 6 och 9 

 

Virkfasthet: 14 fm på bredden med Superwash på virknål nr 6 

mäter ca 10 cm. 9 fm på bredden med Naturgarn på virknål nr 9 

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

 

Virkförkortningar: Lm=luftmaska, fm=fast maska, 

dblst=dubbelstolpe, fm tills=fast maska tillsammans. 

 

Så här virkas fasta maskor tillsammans (fm tills): 

Virka 1 fm, men dra inte tråden genom de 2 öglorna på 

virknålen. Virka så 1 fm till och dra tråden genom alla 3 

öglorna på virknålen. 

 

Pulsv och halsvärmare virkas fram och tillbaka enligt 

beskrivningen och virkas till slut ihop. 

 

PULSVÄRMARE 
Virka 69 lm med Superwash och virknål nr 6. Vänd arbetet och 

virka fm i den andra fm från virknålen och varvet ut. Fortsätt 20 

varv så här: 

Vänd alltid med 1 lm, '1 fm, 1 lm, 1 dblst, 1 lm' varvet ut. Se till 

att du virkar de fm i föregående varvs fm och dblst i det 

föregående varvs dblst.  

Ta ihop och virka vidare runt med 30 fm i 16 varv runt 

handleden. Byt till Naturgarn eller annat grovt ullgarn och 

virknål nr 9 och virka nu 2 varv med fm. Fäst tråden. 

 

HALSVÄRMARE 

Börja nederst och virka 80 lm med Superwash och med virknål 

nr 6.  Vänd arbetet och virka fm från den 2:;a m från virknålen 

varvet ut. Fortsätt 20 varv så här: 

Vänd alltid med 1 lm, '1 fm, 1 lm, 1 dblst, 1 lm' varvet ut. Se till 

att du virkar fm i föregående varvs fm och dblst i föregående 

varvs dblst På nästa varv minskas det jämt fördelat 10 m genom 

att virka 2 fm tills 5 gånger. Ta ihop och virka vidare runt med 

70 fm i 16 varv runt halsen. Byt till Naturgarn eller annat grovt 

ullgarn och virknål nr 9 och virka 2 varv med fm. Fäst tråden. 

 

 

Viking Alpakka Superfine 
Själavärmare till hund  0915-14 
GARNALTERNATIV: Viking Alpakka Superfine (100% 

alpakka ull) nystan a 50 gram. Viking Balder (100% ull, 

superwash), härvor a 100 gram. Viking Naturgarn (100% 

ull) nystan a 50 gram. 

 

Lila nr 268                ca 1 nystan 

 

Vägledande stickor och tillbehör: Strumpst nr 6. 

 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på bredden med st nr 6 mäter 

ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Lägg upp 64 m på st nr 6. Sticka 4 varv rätt och sticka ca 20 cm 

fram och tillbaka enligt diagrammet. När arbetet mäter 

uppgivet eller önskad längd stickas 4 varv rätt. Maska av. Sy 

eller virka ihop ca 7 cm i var sida till "ärmar". 

 

Kragen 

Plocka eller sticka upp 38 m längs den ena kanten av 

ryggöppningen (plocka upp från rätsidan och börja ca 3 cm från 

"ärm" sömmen). Sticka ca 5 cm enligt mönstret med 3 

rätstickade maskor i varje sida. När arbetet mäter uppgivet eller 

önskad längd stickas 4 varv rätt. Maksa av. Fäst alla lösa trådar 

väl på avigan. 

 

Så här anpassar du till DIN hund: 

Mät din hund över ryggen - från knäleden (så långt ner som du 

vill att "ärmarna" ska räcka) över ryggen till under knäleden på 

det andra benet. Lägg upp 12 m på var 10:e cm och runt och ev 

uppöver för att få maskantalet till att gå upp i mönsterrapporten 

(=1 rapport=4+2m). Sticka fram och tillbaka enligt mönstret till 

arbetet blivit så långt att  

inte "ärmarna" stramar runt foten när det sys ihop (ca 2/5 av 

bredden passar till de flesta storlekar).  

  



Viking Naturgarn/Sportsgarn 

Virkad och tovad  

snökristall    0915-15 
 

Storlekar efter tovning: ca   55      75      100 cm 

 

Storlekarna varierar beroende på vilket garn som används och 

om det virkas med enkelt eller dubbelt tråd. 

Enkelt Sportsgarn = liten (55 cm), dubbelt Sportsgarn = medel 

(75 cm), Naturgarn = stor (100 cm). 

 

STOR: Naturgarn ljung nr 663           ca 7 nystan 

MEDEL: Sportsgarn Grön nr 132        ca 5 nystan 

LITEN: Sportsgarn Mörkröd nr 160      ca 2 nystan 

 

Virknål: 

Naturgarn: Virknål nr 8 

Sportsgarn (dubbel tråd): Virknål nr 5,5. 

Sportsgarn (enkel tråd): Virknål nr 3,5. 

 

Virkförkortningar: 

Lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe, hlvst=halvstolpe, 

sm=smygmaska, dblst=dubbelstolpe, lmb= luftmaskbåge 

 

SNÖKRISTALL 

Snurra garnet 10 gånger runt två fingrar (1 finger när det virkas 

med enkelt och dubbelt Sportsgarn) och fäst ihop med 1 sm. 

 

Varv 1: Virka 24 fm om ringen och sluta varvet med 1 m i första 

fm. 

Varv 2: 1 lm, '7 lm, 1 fm i den 5:e fm från föregående varv'. 

Upprepa '-' 5 gånger, men fäst den sista lmb med 1 sm i lm i 

början av varvet (=6 lmb). 

Varv 3: '6 hlvst i lmb.  

Vänd och virka 15 lm, hoppa över en maska och virka 1 fm i 

nästa maska. 

Vänd och virka 10 hlvst i lmb. 

Vänd och virka ''15 lm, 1 fm i nästa maska''. Upprepa ''-'' 2 

gånger (=3 lmb - de två yttersta av dessa används som 

fästpunkter på varv 4). 

Vänd och virka 18 hlst i den första (av de 3 översta) lmb, virka 

vidare 11 hlvst i den nästa lmb. 

Vänd och virka 5 lm, hoppa över en maska och virka 1 fm i 

nästa maska. 

Vänd och virka 7 hlvst i den lilla lmb. Virka vidare 8 hlvst i 

nästa lmb och 18 hlvst i nästa lmb. Virka nu 6 st i nästa lmb och 

sluta med 3 hlvst i lmb i början av varvet'. Upprepa '-' 5 gånger. 

Avsluta med 1 sm i första maska i början på varvet. Väst och 

klipp av tråden. 

Varv 4:  

Virkas det i Naturgarn fortsätts det så här: 

Fäst tråden i den ena fästpunkten med 1 sm. Virka nu 10 lm och 

virka 1 sm i den andra fästpunkten. 

Virkas det i Sportsgarn (dubbel tråd) fotsätts det så här:  

Fäst tråden i den ena fästpunkten med 1 sm. Virka nu 5 lm och 

virka 1 sm i den andra fästpunkten. 

Virkas det i Sportsgarn (enkel tråden) fortsätts det sä här: 

Fäst bägge fästpunkterna ihop med 1 sm. 

 

För alla kvaliteer fortsätts det så här: 

Varv 5: Virka 25 lm, 1 st i den 10 lm, 20 lm, 1 dblst i st, 7 lm, 

En 5 dblst i dblst, (7lm, 1 dblst mitt i 5 dblst) 2 gånger, 7 lm, 1 

sm i dblst (så att den sista 7 lmb blir ett "fyrklöver"), 20 lm, 1 

sm i st, 15 lm, 1 sm i 10 lm (i början av varvet), 10 lm, 1 fm i 

fästpunkten. 

Varv 6: Vänd och virka 10 hlvst i första lmb. 15 hlvst i nästa 

lmb, 20 hlvst i nästa lmb, (9 hlvst i nästa lmb) 2 gånger, 1 hlvst 

i nästa lmb. 

Vänd och virka 15 lm och 1 fm i nästa hlvst. 

Vänd och virka 12 hlvst i lmb. 

Vänd och virka 5 lm, hoppa över 1 m och virka 1 fm i nästa m. 

Vänd och virka 5 hlvst i lmb. 

Vänd och virka 5 lm, hoppa över 1 m och virka 1 fm i nästa m. 

Vänd och virka 7 hlvst i första lmb, 2 hlvst i nästa lmb, 9 hlvst i 

nästa lmb, 8 hlvst i nästa lmb, 9 hlvst i nästa lmb, 20 hlvst i 

nästa lmb, 15 hlvst i nästa lmb, och 10 hlvst i nästa lmb. 

 

Med Naturgarn virkas det 10 hlvst i nästa lmb (mellan 

fästpunkterna) och 1 sm i fästpunkten. Fäst och klipp av tråden. 

 

Med Sportsgarn (dubbel tråd) virkas det 5 hlvst i nästa lmb 

(mellan fästpunkterna) och 1 sm i fästpunkten. Fäst och klipp 

av tråden. 

 

Med Sportsgarn (enkel tråd) virkas det 1 sm i fästunkten. Fäst 

och klipp av tråden. 

 

Virka från varv 4 mellan alla fästpunkter (=totalt 6 gånger). 

Fäst alla lösa trådar. 

 

Tovning 

Naturgarn tovas på 40 C och sträcks/formas innan det torkas 

plant. 

Sportsgarn tovas på 60 C och sträcks/formas innan det torkas 

plant. 

(Se 0915-6 för vidare tovningsinstruktioner). 

 

 

. 

 

 



Viking Sportsgarn 

Tovat strut    0915-16 

Storlek innan tovningen:                   längd ca 50cm 

Storlek efter tovning:                       längd ca 40cm 

MATERIAL: Viking Sportsgarn (100% ull), nystan a 50 

gram. 

 

Strut med hjärta 
Rött nr 160 nr ca                                     3 nystan 

+ en rest av vitt nr 101 till broderier 

 

Strut med ränder 

Rött nr 160 ca                                        2 nystan 

Vitt nr 101 ca                                        2 nystan 

 

Virkfasthet: Innan tovning: 17 st/fm på bredden med virknål nr 

4 mäter ca 10 cm. Håll stickfastheen för ett lyckat resultat. 

 

Virkförkortningar: Lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe, 

sm=smygmaska, dblst=dubbelstolpe, lmb=luftmaskbåge 

 

Minska 1 m: Virka 1 m, men uteslut sista genomdragningen. 

Virka 1 m till och dra tråden genom alla öglor på virknålen på 

sista genomdragningen. 

 

STRUT MED HJÄRTA 
Det virkas uppifrån och ner. Virka 76 lm och slut till en ring 

med 1 sm. 

 

Varv 1-4: Virka 1 fm i varje m (1 fm ersätts med 1 lm). Sluta 

med 1 sm i lm i början av varvet. (=76 fm). 

 

Varv 5: 3 lm (=1 st), 1 st i varje fm, sluta med 1 sm i 3:e lm i 

början av varvet (=76 m). 

 

Varv 6: Virka som varv 5, men minska 2 m jämt fördelat over 

varvet. 

 

Fortsätt med att minska 2 m på vartannat varv till det är 56 st på 

varvet.  

OBS! Placera minskningarna så att de inte hamnar över 

varandra varje gång. 

 

Minska därefter 2 m jämt fördelat över varvet varje varv till det 

är 10 st på varvet. Klipp av tråden och trä den genom de 

resterande maskorna. 

 

Kant 

Fäst tråden med 1 fm i kanten. 'Hoppa över 2 m, 5 st mellan 

andra och tredje m, hoppa över 2 m, 1 sm mellan andra och 

tredje m'. Uprepa '-' varvet ut och sluta med 1 sm i 1: fm. 

 

Band 

Virka 85 lm. Vänd med 4 lm och virka 1 dblst i varje m (virka 

endast i den bakre öglan på m). Sista dblst ersätts med 4 lm + 1 

sm i sista m. Upprepa längs den andra sidan av lm-raden. 

 

Montering 

Sy fast bandet på strutet, låt det sticka ned ett par cm i strutet. 

 

Tovning 

Tovas på 60 C och formas innan det torkar. (Se 0915-6 för 

vidare tovningsinstruktioner). 

 

Broderi efter tovning 

Hjärtat ska mäta ca 16-17 cm. Brodera med vitt. Hjärtat (se 

bilden) broderas med 4-dubbel-trådar, mitt fram på 

pepparkakshuset med konturstygn. Knutorna inne i hjärtat 

broderas med dubbel tråd. Brodera knutar med 4-dubbel-tråd 

mitt på hela bandet med ca 3 cm mellan varje knut. 

 

STRUT MED RÄNDER 
Virka som strut med hjärta, men med följande färger: 

Lägg upp med rött. Virka varv 1-9 i rätt, därefter 3 varv 

växelvis med itt och rött. 

 

Kant och band 

Virka som till strut med hjärta, men med vitt. 

 

Montering och tovning 

Som till strut med hjärta. 

 

 



Viking Superwash 

Tofflor     0915-17 
Storlekar:    28/30    31/32     32/34    35/37     38/40 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, 

superwash), nystan a 50 gram. Viking Sportsgarn (100% 

ull), nystan a 50 gram. Viking Sportsragg (60% ull, 20% 

nylon), nystan a 50 gram. 

 

Rött nr 160 ca   1       1        1         2        2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst nr 3,5. 

+ ca 50 cm med knytband 

 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på bredden på st nr 3,5 mäter 

ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Lägg upp 40-50-60-70-80 m på st nr 3,5. Sticka fram och 

tillbaka i mönstret som upprepas över 4 varv. 

 

Varv 1: 1 r, 1 am, 2 m rätt tills, 1 omsl, 1 avig. 

 

Varv 2: 1 r, 1 am, 2 r, 1 am. 

 

Varv 3: 1 r, 1 am, 1 omsl, 2 m vridet rätt tills, 1 am. 

 

Varv 4: 1 r, 1 am, 2 r, 1 am. 

 

Upprepa dessa 4 varv till arbetet mäter ca 6-7-8-9-10 cm. 

Maska av och fäst de lösa trådarna väl på avigsidan. 

Sy ihop under foten och bak på hälen. Trä ett tunt band längs 

kanten av toffeln.  

 

 

Viking Naturgarn 
Tomtar i 3 storlekar   0915-18 
Stor tomte. Hel längd: Efter tovning            ca 100 cm 

Mellanstor tomte. Hel längd: Efter tovning       ca 70 cm 

Liten tomte. Hel längd: Efter tovning             ca 20 cm 

MATERIAL: Viking Naturgarn (100% ull), nystan a 50 

gram 

 

STOR TOMTE 
Rött nr 650                                         15 nystan 

Beige nr 607                                         3 nystan 

Vit nr 601                                            1 nystan 

 

MELLANSTOR TOMTE 
Grått nr 615                                          4 nystan 

Rött nr 650                                           4 nystan 

Beige nr 607                                         1 nystan 

Vitt nr 602                                           1 nystan 

 

LITEN TOMTE 
Rött nr 650                                           1 nystan 

Beige nr 607                                         1 nystan 

Vitt nr 602                                           1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundstickor och strumpstickor nr 7 och 

8. 

 

Stickfasthet innan tovning: 12 m slätstickning på bredden på st 

nr 8 mäter ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Tovning: 

Tvätta plagget med grönsåpa eller Milo i maskin på 40 grader 

fintvätt. Stora plagg tovar mer än små plagg, så tvätta gärna små 

plagg tillsammans med en handduk eller   jeans. Sträck och 

forma plagget medan det ännu är vått. Sedan tvättas plaggen på 

ullprogrammet. Tänk på att tvättmaskiner kan tova olika, så 

prova dig fram och tova ev ett stickprov innan du tovar ett helt 

plagg. 

 

STOR TOMTE 

Kropp 

Lägg upp 130 m med rött på rundst nr 8. Sticka runt i 

slätstickning till arbetet mäter 40 cm. Sätt 10 markeringar jämt 

fördelat runt på varvet och minska 1 m vid varje markering 

genom att sticka 2 m rätt tills (=120 m). Sticka 3 varv utan 

minskningar. Minska på nästa varv, på samma sätt, men med 1 

m mindre mellan minskningarna (=110 m). '-' till det är 80 m på 

varvet 

'Sticka 3 varv utan minskningar. Upprepa minskningen, men 

med 1 m mindre mellan minskningarna.' Upprepa '-'  till det är 

80 m på varvet. Sticka 1 varv utan minskningar. För över alla m 

på en hjälpsticka eller ett elastiskt band, knyt ihop ordentligt. 

Fäst trådarna väl på avigsidan. Tova arbetet. (Se förklaring 

ovan). 

 

Ansiktet 

Plocka upp de 80 m från kroppen med beige på st nr 7. 'Sticka 5 

varv runt i slätstickning. På nästa varv ökas det 1 m i var 10 m'. 

Upprepa '-' (=96 m). Sticka 5 varv slätstickning och öka 1 extra 

m=mitt fram. Nu stickas näsan i mittmaskan så här: 'Öka 2 m i 



samma m (=3m). Sticka avigt tillbaka över dessa 3 m. Vänd 

arbetet och sticka 1 varv  över alla m. På nästa varv upprepas 

samma ökning i alla 3 m =9m. Vänd och sticka avigt tillbaka 

över de 9 m. Vänd och sticka över alla m 1 varv. Upprepa 

ökningen i de 9 m vid näsan =27 m. Sticka avigt tillbaka och 

över dessa 27 m. Vänd och sticka 1 varv till över alla m. Nu 

minskas det vid näsan tvärtom mot ökningarna. Sticka 1 m, 2 m 

rätt tills, trä den första m över de minskade m, upprepa denna 

minskning till mitten av näsan, sticka 2 m tills, sticka 1 m, för 

över bägge m på vänster sticka, trä den sista m över de 

minskade m. Upprepa till det ar minskat över hela näsan. Sticka 

varvet ut över alla m. Minska på samma sätt över näsan, sticka 

varvet ut över alla m. Upprepa minskningarna till det är 1 m 

kvar vid näsan. Sticka 12 varv slätstickning över alla m. Maska 

av. Fäst trådarna. 

 

Mössa 

Läg upp 144 m med rött på rundst nr 8. Sticka 10 varv runt i 

slätstickning. På nästa varv minskas det 18 m jämt fördelat 

(=132 m). Sticka 9 varv slätstickning. Sätt 12 markeringar jämt 

fördelat runt på varvet med 11 m mellan varje markering. 

Minska 1 m vid varje markering genom att sticka ihop 2 m rätt. 

Sticka 8 varv utan minskningar. Minska på nästa varv på 

samma sätt, men med 1 m mindre mellan minskningarna. Det 

stickas och minskas på detta sätt, men med 1 varv mindre på 

höjden och 1 m mindre mellan varje minskning till det är 72 m 

kvar. Sticka vidare med 5 varv mellan varje minskning till det 

är 12 m kvar. Sticka 19 cm. På nästa varv stickas 2 m rätt tills.  

Klipp av garnet och trä det igenom de resterande m. Fäst 

trådarna väl. Tova arbetet som förklaras ovan. 

  

Montering 
Sy fast mössan på tomten. Gör fransar i vitt dubbelt garn till 

skägg. Fyll tomten med fyllning. 

 

MELLANSTOR TOMTE 

Kropp 

Lägg upp 70 m med grått på st nr 8. Sticka runt i slätstickning 

till arbetet mäter 27 cm. Sätt markeringar i var 7 m på varvet 

och minska 1 m vid varje markering genom att sticka ihop 2 m 

rätt (=63 m). Sticka 3 varv utan minskningar. Minska på nästa 

varv, på samma sätt, men med 1 m mindre mellan 

minskningarna. 'Sticka 3 varv utan minskningar. Upprepa 

minskningarna, men med 1 m mindre mellan minskningarna.' 

Upprepa '-' till det är 42 m på varvet. Sticka 1 varv utan 

minskningar. För över alla m på en hjälpsticka eller ett elastiskt 

band, knyt ihop den. Fäst trådarna väl på avigsidan. Tova 

arbetet, se förklaring ovan. 

 

Ansikte 

Plocka upp de 42 m med beige från kroppen på st nr 7. Sticka 

10 varv slätstickning. Öka 1 m=mittm till näsan. På nästa varv 

stickas näsan i mittm, öka 2 m i samma m (=3 m). Sticka avigt 

tillbaka över dessa 3 m. Vänd och sticka 1 varv runt över alla m. 

Upprepa samma ökning i varje av de 3 m vid näsan=9 m. Vänd 

och sticka avigt tillbaka över desa 9 m. Vänd och sticka 8 varv 

över alla m. Maska av. 

 

Mössa 

Lägg upp 100 m på st nr 8 med rött. Sticka 5 varv runt i 

slätstickning. På nästa varv minskas det jämt fördelat till 81 m. 

Sticka 8 varv slätstickning samtidigt som det sätts 9 

markeringar jämt fördelat runt på varvet. Minska 1 m vid varje 

markering genom att sticka 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 7 

varv utan minskningar. På nästa varv minskas det på samma 

sätt men med 1 m mindre mellan minskningarna. Det stickas 

och minskas på detta sätt, men med 1 varv mindre på höjden 

mellan varje minskningar och 1 m mindre mellan varje 

minskning. När det finns 45 m kvar på varvet, stickas det 5 varv 

slätstickning mellan varje minskning. Forsätt till det finns 9 m 

kvar på varvet. Sticka 10 cm. På nästa varv stickas det 2 m rätt 

tills varvet runt. Klipp av garnet och trä det genom de 

resterande m. Fäst tråden väl. Tova arbetet som förklarat. 

 

LITEN TOMTE 

Kropp 

Lägg upp 24 m med rött på st nr 8. Sticka runt i slätstickning till 

arbetet mäter 12 cm. Sätt 4 markeringar, jämt fördelade runt på 

varvet och minska 1 m vid varje markering genom att sticka 2 

m rätt tills. Sticka 3 varv utan minskningar. Minska på nästa 

varv på samma sätt, men med 1 m mindre mellan 

minskningarna. Sticka 3 varv utan minskningar. Minska på 

nästa varv på samma sätt som tidigare (=16 m). Sticka 1 varv 

utan minskningar. För över alla m på en hjälpsticka eller ett 

elastiskt band, Knyt ihop. Fäst trådarna väl på avigsidan. Tova 

arbetet, som förklarat. 

 

Ansikte 

Plocka upp de 16 m från kroppen med beige och st nr 7. Sticka 

5 varv slätstickning, samtidigt som det ökas 1 m jämt fördelat 

på första varvet. På nästa varv stickas näsan i mittmaskan, 

genom att öka 2 m i samma m (=3 m). Sticka avigt tillbaka över 

dessa 3 m. Vänd och sticka 7 varv runt över alla m i 

slätstickning. Maska av. 

 

Mössa 

Lägg upp 30 m på st nr 8 med rött. Sticka runt i slätstickning 3 

varv. På nästa varv minskas det jämt fördelat till 24 m. Sticka 3 

varv utan minskningar. Minska på nästa varv på samma sätt 

men med 1 m mindre mellan minskningarna. Fortsätt med detta 

till det är 6 m kvar. Sticka 5 cm. Sticka 2 m rätt tills varvet runt.. 

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

trådarna väl. Tova arbetet. 

 

 



Viking Naturgarn 

Tovad hjärtduk  0915-19 
MATERIAL: Viking Naturgarn (100% ull), nystan a 50 

gram. 

 

Rött nr 650                         ca 6 nystan 

Lila nr 663                          ca 3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundsticka och strumpstickor nr 10. 

 

Stickfasthet: 10 m på bredden på st nr 10 mäter ca 10 cm. Håll 

stickfastheten för att få ett lyckat resultat. 

 

Lägg upp 3 m på st nr 10 och sticka fram och tillbaka i 

slätstickning. På varje räta varv ökas 1 m i början och i slutet av 

varvet. Öka på detta sätt till det är 49 m på varvet. 

Sticka nu 16 varv utan ökningar. På den sista av dessa maskas 

den mittersta maskan av.. Sticka så varje sida, klar för sig. 

Minska 1 m i början av varje varv till 1 m finns kvar. Maska av. 

Sticka den andra sidan på samma sätt. 

Sticka 2 röda och 1 lila hjärta på detta sätt. Sy ihop den och fäst 

alla lösa trådar. 

Tovas på 40 C och formas/sträcks innan den torkar. (Se 9815-6 

för vidare tovinstruktioner). 

 

 

Viking Sportsgarn 

Tovad väska   0915-20 
Bredd:                                  ca 33 cm 

MATERIAL: Viking Sportsgarn (100% ull), nystan a 50 

gram. 

 

grå nr 115                              ca 5 nystan 

koksgrå nr 117                    ca 5 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundsticka och strumpstickor nr 6. 

 

Stickfasthet: Innan tovning: 14 m på bredden med st nr 6 mäter 

ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Lägg upp 136 m med grått på rundst nr 6. Sticka slätstickning 

fram och tillbaka i 68 varv (=ca 35 cm). Minska nu 1 m i varje 

sida på varje varv till det finns 30 m kvar. Minska sedan i början 

av varje varv till det finns 16 m kvar. Sticka vidare 100 varv i 

slätstickning (=50 cm) och maska av. 

  

Sticka ett stycke till på samma sätt, men med kocksgrå (fig 1). 

 

Montering 

Lägg styckena med handtagen ovanpå varandra, med avigsida 

mot avigsida och den breda sidan från varandra (fig. 2). Sy ihop 

handtagen. Vänd ett av väskstyckena så att avigsidorna 

kommer mot varandra och vik arbetet dubbelt (fig.3). 

Vik huvudstyckena tvärtom mot mitten (blir då 4 delar ovanpå 

varandra). Sy ihop delarna i sidorna, och handtagen, (fig. 4). 

 

Fäst alla lösa trådar väl på avigsidan. 

 

Tovas på 40 C och sträcks/formas innan den torkar.(Se 9815-6 

för vidare tovinstruktioner). 

 

Vrangen=avigan 

Retten=rätan 

Foran=fram 

Bak=bak  



Viking Milk & Honey 

Grytlapp    0915-21 
Storlek:                              ca 20 X 20 cm 

MATERIAL: Viking Milk & Honey (70% bomull, 30% 

mjölkfibrer), nystan a 50 gram. 

 

Garnåtgång: 

1 nystan av färgerna - Naturvit nr 802 - Beige nr 807 - Brunt nr 

818 - svart nr 803. 

 

Stickor och tillbehör: Parstickor nr 3,5. Virknål nr 3,5. 

 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på bredden mäter ca 10 cm. 

Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Virkförortningar: 

Lm=luftmaska, fm=fast maska. 

 

Bakstycke 

Lägg upp 46 m med beige på st nr 3,5. Sticka 6 varv 

slätstickning. Fortsätt med 6 varv brunt. Fortsätt växelvis med 

dessa två färger (= sammanlagt 6 ränder i varje färg). Sluta med 

6 varv beige. Maska av. 

 

Framstycke 

Lägg upp 46 m på st nr 3,5. Sticka 12 varv slätstickning. 

Fortsätt med mönster:enligt diagram, sticka 9 m vitt, mönster 

över 28 m, och till slut 9 m vitt. Se till att tvinna trådarna på 

varje sida av mönstret så att det inte blir hål i arbetet. När 

mönstret är färdigstickat stickas det 12 varv naturvitt över alla 

m. Maska av. Fäst alla lösa trådarna väl på avigsidan. 

 

Montering 

Lägg framstycket och bakstycket mot varandra med räta sidan 

utåt. Börja i det högra hörnet och virka 1 varv fm med brunt 

runt grytlappen med virknål nr 3,5. Virka 25 lm i hörnet 

(=ögla), 1 fm. Vänd och virka 25 fm runt lm-öglan. Klipp av 

garnet och trä det genom. Fäst tråden. På bilden visas framsidan 

och baksidan av grytlappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =Naturvit. Rätt (rätt på rätan och avigt på avigan) 

=Svart. Rätt (rätt på rätan och avigt på avigan). 

=Beige. Rätt (rätt på rätan och avigt på avigan). 

=Brun. Rätt (rätt på rätan och avigt på avigan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Sportsgarn 

Flasktomtar   0915-22 
Storlek:                        passar till 1,5 liters flaskor 

GARNALTERNATIV: Viking Sportsgarn (100% ull), 

nystan a 50 gram, Viking Superwash (100% ull, 

superwash) nystan a 50 gram, Viking Sportsragg (60% ull, 

20 % nylon, 20% akryl) nystan a 50 gram. 

 

Sportsgarn 
Beige nr 197 ca                               1 nystan 

Vitt nr 100 ca                               1 nystan 

Rött nr 150 ca                           2 nystan 

Svart nr 103 ca                          2 nystan 

 

Baby Ull/ev restgarn (till hår) 

Vitt nr 300 ca                           1 nystan 

 

Vägledande stickor och tillbehör: Strumpst nr 3,5 och 4 + 

virknål nr 3,5 + ögon 

 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på bredden på st nr 3,5 mäter 

ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Tomtarna stickas nedifrån och upp. 

Lägg upp 64 m med svart på st nr 3,5. Sticka 3 varv runt i 

resårstickning med 1 r, 1 m. Vidare stickas ca 16 cm runt i 

slätstickning. Sätt en markering i var sida med 32 m till 

framstycket och 32 m till bakstycket. 

 

Herr 

Byt till rött och sticka bakstycket fram och tillbaka i 

slätstickning till arbetet mäter ca 8,5 cm. Framstycket stickas på 

samma sätt med med vitt. 

 

Dam 

Både fram- och bakstycket stickas i vitt. 

 

Bägge 

Byt till beige och fördela maskorna på 4 st strumpst med 16 m 

på varje sticka. Sticka vidare runt i slätstickning, samtidigt som 

det minskas 1 m på var sticka vartannat varv till det finns 7 m 

kvar på varje sticka (=28 m). Sticka 3 varv i resårstickning med 

1r, 1 am. Maska av. 

 

Ärmar 

Lägg upp 16 m med vitt. Sticka ca 12 cm runt i slätstickning (på 

5 stickor). Byt till beige och sticka 4 cm. Byt till vitt igen och 

sticka 12 cm till. Maska av. 

 

Väst till man 

Lägg upp 3 m med rött. Sticka fram och tillbaka i slätstickning. 

Öka 1 m i början av varje sticka till det är 17 m. Sticka 8,5 cm 

och maska av. Sticka den andra sidan på samma sätt. 

 

Montering 

Sy ihop sidorna med ärmarna överst i öppningen. Gör en knut 

och sätt fast mitt i det beiga fältet på ärmarna till händer. 

OBS! Till mannen måste också västen monteras ihop med 

ärmarna. Den översta kanten på västen viks till 2 kragsnibbar 

fram. De två sidorna på västen fästs hop mitt fram med en 

hyska eller en liten knapp (kan också sys ihop). 

 

Förkläde til dam 

Virka 70 cm med rött (=knytband runt midjan). Plocka eller 

sticka upp 20 m på det mittersta fältet på bandet. Sticka ca 7 cm 

fram och tillbaka i slätstickning. Maska av (=nedre delen av 

förklädet). Plocka eller sticka upp 20 m på den andra sidan av 

bandet (över m som blev upplockade/uppstickade till nedre 

delen). Sticka fram och tillbaka  i slätstickning, samtidigt som 

det maskas av 1 m i början av varje sticka till 4,5 cm är stickade. 

Maska av. 

 

Virkkant 
Virka med vitt och virknål n 3,5. 

 

Varv 1: Fäst tråden med en sm, 1 lm, virka sen 1 fm i varje 

maska runt kanten på förklädet. Avsluta med 1 sm i lm i början 

av varvet. 

 

Varv 2: 3 lm, virka nu 1 dblst i var 3:e fm hela varvet. Avsluta 

med 1 sm i 1:a lm i början av varvet. 

 

Varv 3: 3 lm + 1 sm i varje dblst hela varvet. Avsluta med 1 sm 

i 1:a lm i början av varvet. Fäst tråden. 

 

Virka också ett band på ca 30 cm med rött. Virka 30 cm lm, 

vänd och virka 1 fm i varje lm tillbaka. Virka nu kanten på 

samma sätt som den runt förklädet. Monteras som band runt 

halsen på förklädet. 

 

Mössa 

Lägg upp 30 m med rött på st nr 3,5. Sticka 4 varv  

resårstickning runt med 1r, 1 am. Sticka vidare i slätstickning, 

samtidigt som det minskas 3 m jämt fördelat över varvet på vart 

9.e varv till det finns 12 m kvar. Sticka 1 varv med 2 m rätt 

tillsammans. Klipp av tråden och dra den genom de resterande 

maskorna Sätt på en liten toffs. 

 

Ansikte 

Sy mun med rött och limma/sy på ögonen. 

 

Hår 

Klipp garnet, Baby Ull, i längder om 50 cm som sys tätt runt 

huvudöppningen på damtomten. Gör flätor och knyt band med 

röd tråd. 

Till man: Klipp garnet, Baby Ull, till skägg som fästs runt 

munnen. 

Tomten träs över 1,5 liters flaskor. Mössan sätts i bakhuvudet 

på tomen så att den kan dras av vid servering. 

 



Viking Sportsgarn 

Julvantar    0915-23 
Storlekar:              Barn                        Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Sportsgarn (100% ull), 

nystan a 50 gram. 

 

Rött nr 150 ca            3                           3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst nr 6 

 

Stickfasthet: Innan tovning 14 m slätstickning på bredden på st 

nr 6 mäter ca 10 cm. Håll stickfastheten för ett lyckat 

resultat. 

 

Lägg upp 40-50 m på st nr 6 (fördela jämt på 4 stickor). Sticka 

runt 15-18 varv i slätstickning. På de nästa 2 varven minskas 1 

m per sticka (= - 4m) och på de nästa 2 varven ökas 1 m per 

sticka (+4). Sticka 12-14 varv i slätstickning. På nästa varv 

stickas det in en märktråd i en annan färg i de 8 första/sista 

(vänstra/högra vanten) för tummen. 

Fortsätt med rött och sticka 34-36 varv i slätstickning Börja nu 

minskningen genom att maska av 1 m i början av varje sticka, 

på vartannat varv 4 gånger. Fortsätt denna minskning på varje 

varv till det finns 4 maskor kvar. Klipp av tråden och trä den 

genom de resterande maskorna. 

 

Tummen 

Ta ut märktråden och plocka upp 8-9 m över och under, samt 1 

m i var sida (=18-20 m) Sticka runt i 16-18 varv i slätstickning. 

Maska nu av 1 m på på varje varv till det finns 4 m kvar. Klipp 

av tråden och trä den genom de resterande m.  

Fäst alla lösa trådar väl på avigsidan. 

Sticka en vante till på samma sätt, men med minskning för 

tummen på motsatt sida. 

 

Tovning 

Tovas p 40 C och sträcks/formas innan den torkar. (se 0915-6 

för vidare tovningsinstruktioner). 

Tips: För att tummen inte ska tovas igen kan det vara bra att 

fästa en liten plastpåse eller dyl. innuti tummen innan den 

tovas. Fäst ev med en liten säkerhetsnål.  

 

Pynt på vanten 

Lägg upp 5 m på st nr 6 och sticka fram och tillbaka så här: 

varv 1: 1 r, 1 omsl 

varv 2: 1 r, släpp omsl mellan de räta maskorna. 

Upprepa dessa två varv till arbetet mäter ca 20 cm. Maska av 

och fäst runt handleden på vanten efter tovningen. 

 

Gör en till, till den andra vanten. 

 

 

          

 

 

 



0915-2: 

=rätt på rätan, avigt på avigan  

=omslag  

=2 m vridet rätt tillsammans  

=2 m rätt tillsammans  

=lyft 1 m, sticka 2 m rätt tillsammans, dra den lyfta m över 

 

upprepas  upprepas 

 

  

 

0915-5: 

 

Diagram Lusekofta Tomtefar 

 

börja här 

 

upprepas 

 

upprepas 

 

=vit 

=koksgrå  

 

Diagram Klänning Tomtemor 

 

börja här 

 

upprepas 

 

=svart 

=vit 

=röd 

 

0915-8: 

 

=slätstickning, räta på rätan, am på avigan 

=avigt på rätan, räta på avigan  

=sticka 2 m räta tills  

=lyft 1m sticka 1m, dra den lyfta m över  

=omsl  

=lyft en maska, sticka 2 m räta tills, dra den lyfta m över 

 

upprepas  upprepas 

 

 

 

0915-14: 

 

=rätt på rätan, avigt på avigan 

=avigt på rätan, rätt på avigan 

=sätt 1 m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka 1 r och sticka 

maskan från hjälpstickan 

 

børja här 

 

upprepas upprepas 

 

   

       

 

 


