
Viking Alpacka Superfine                                

Virkad väst   1007-1 
Storlekar:                                                           one size 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking Naturgarn (100% ull). Nystan a 50 gram. 

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

 

Orange nr 251                                                   5 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Virknål nr 6 

 

Virkfasthet: 14 fm med virknål nr 6 mäter ca 10 cm. Håll 

virkfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Virkförkortningar: 

Fast maska (fm) – luftmaska (lm) – dubbelstolpe (dblst) – 

smygmaska (sm) luftmaskbåge (lm-b) 

 

VÄST 

Alla varv slutas med 1 sm i början av varvet. På varv som 

börjas med mer än 1 lm, virkas 1 sm i den sista av dessa – 

exempel: varvet börjar med 5 lm, 1 sm virkas i 5:e lm. 

 

Bakstycke 

Rosett 1 – diameter: ca 34 cm 

Varv 1: Virka 8 lm och slut till en ring med 1 sm. 

Varv 2: Virka 1 lm (= fm) + 11 fm om ringen. 

Varv 3: Virka 3 lm (=1dblst) + 2 lm i första m, *1 dblst + 2 lm 

i nästa m*. Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 4: Virka 3 lm + 2 dblst i första lm-b, fortsätt virka *3 

dblst i nästa lm-b*. Upprepa från * till *varvet runt. 

Varv 5: Virka 2 lm (=1fm+1 lm) *1 fm, 1 lm*. Upprepa från * 

till * varvet runt. 

Varv 6: *Virka 5 lm, hoppa över 2 m, virka 1 fm i nästa m*. 

Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 7, 8 och 9: Virka  sm i 1,2, och 3 m i den första lmb, *5 

lm, 1 fm i 3:e lm i nästa m-b*. Upprea från * till * varvet runt. 

Varv 10: Virka 3 lm + 2 dblst i första lm-b, *3 lm, 3 dblst i 

nästa lm-b*. Upprepa från * till * varvet ut och sluta med 3 lm 

och 1 sm i 3:e lm i början av varvet. 

Varv 11: Virka 3 lm, sedan virkas 1 dblst i varje dblst och 3 

dblst i varje lm-b varvet ut. 

Varv 12: Virka 1 lm, 1 fm i varje m varvet runt. 

Varv 13: Virka 1 lm, *3 lm, hoppa över 1 m, 1 fm*. Upprepa 

från * till * varvet runt. 

 

Framstycke – 2 st 

Rosett II – diameter: ca22 cm. 

Varv 1: Virka 8 lm och slut till en ring med 1 sm. 

Varv 2: Virka 1 lm (=1fm) + 9 fm om ringen. 

Varv 3: Virka 3 lm (=1 dlst) + 2 lm, *1 dblst =2 lm i nästa m*. 

Upprepa från * till* varvet runt. 

Varv 4: Virka 3 lm + 2 lm i försa lm-b, *3 lm, 3 dblst i nästa 

lm-b* Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 5: Virka 2 lm (=1fm + 1 lm), * 1fm, 1 lm *. Upprepa 

från * till * varvet runt. 

Varv 6: *Virka 5 lm, hoppa över 2 m, virka 1 fm i nästa m*. 

Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 7 och 8: Virka 1 sm i 1,2 oc 3 m i den första lm-b, *5lm, 

1 fm i 3 lm i nästa lm-b*. Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 9: Virka 3 lm + 3 dblst i första lm-b, fortsätt virka 4 dblst 

i varje lm-b varvet runt. 

Varv 10: Virka * 1 fm, 3 lm, hoppa över 1 m*. Upprepa från * 

till * varvet runt. 

 

Mittemellan för- och bakstycke – gör 2 st 

Rosett III – diameter: ca 13 cm. 

Varv 1: Virka 8 lm och slut till en ring med 1 sm. 

Varv 2: Virka 1 lm (= 1fm) + 9 fm om ringen. 

Varv 3: Virka 3 lm (= 1 dblst) + 2 lm, *1 dblst + 2 lm i nästa 

m*. Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 4: Virka 3 lm + 2 dblst i första lm-b, vidare virkas * 3 

dblst i nästa lm-b*. Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 5: Virka 2 lm (=1 fm + lm) i den första m, *1 fm, 1 lm i 

nästa m*. Upprepa från * till * varvet runt. 

Varv 6: Virka 1 lm + 3 lm, hoppa över 1 m, *1 fm, 3 lm, 

hoppa över 1 m*. Upprepa från * till * varvet runt. 

 

Montering:  

Framstycken upp till axlarna: Virka 1 fm i en av lm-b ytterst 

på Rosett II. *Fortsätt virka (3 lm + 1 fm i nästa lm-b) totalt 6 

gånger, vänd med 3 lm och virka 1 fm i nästa lm-b*. Upprepa 

från* till * sammanlagt 15 gånger (=15 varv med 6 lm-b i på 

varje varv). Lägg bakstycket mot (se till att rätsidan kommer 

mot det andra styckets rätsida) det andra stycket och virka ihop 

med 2 fm i varje 6 lm-b. Fäst tråden. Gör på samma sätt med 

framstycke nr 2. 

Sy på rosett III mellan fram – och bakstycket. Börja 7 lm-b 

ifrån framstycket mot ryggen och 6 lm-b från framstycket på 

mellanstycket, och sy ihop genom 3 lm-b. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Alpaca Superfine 

Lång tröja med stor krage       1007-2 
Storlekar: small medium large 

Övervidd ca: 90 97 103cm 

Hellängd ca: 78 80 80 cm 

Ärmlängd ca: 50 52 52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. 

Viking Balder ( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Beige nr 207 ca:  18 19 20 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7mm. 

+ blanka paljetter i guldfärg att sy fast runt kragen och nertill 

på ärmen. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 108-116-124 m på st 6mm. Sticka 16-18-20 cm runt 

i resår med 2rm, 2 am. Sätt markeringar i var sida med 54-58-

62 m till var del. Byt till st 7mm och fortsätt sticka runt i 

slätstickning till arbetet mäter ca 50-50-50 cm. Maska av de 

mittersta 10-12-14 m, och fortsätt maska av för halsringning på 

vartannat varv med 3m 1 gång, 2m 1 gång, 1m 1 gång. Fortsätt 

fram och tillbaka i slätstickning till arbetet mäter 56-56-56 cm. 

Maska av 8 m i var sida för ärmhål ( 4m på var sida om 

markering). Sticka färdigt var del för sig. 

Bakstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning, men fortsätt maska av 

för ärmhål i början av varje varv med 2m 2 ggr och 1m 1 gång. 

Fortsätt rakt upp till arbetet mäter 78-80-80 cm, och ärmhålet 

mäter ca 22-24-24 cm. Maska av. 

Framstycke: 

Sticka och maska av för ärmhål lika som på bakstycket= 7-8-

9m till axel. Fortsätt sticka rakt upp till arbetet mäter lika långt 

som bakstycket, sticka den andra sidan lika fast spegelvänd. 

Ärmar: 

Lägg upp 36-40-40 m med strumpstickor nr 6mm. Sticka runt i 

resår  med 2rm, 2am i 12 cm. Byt till st 7mm och sticka 1 varv 

slätstickning. Öka på första varvet jämnt fördelat till 43-45-

47m. Fortsätt runt i slätstickning men sätt en markering mitt 

under ärmen och öka 1m på var sida om markeringen 7 1/2-5 

½- 6 ½ cm till det är 53-59-59 m på stickan. Sticka till arbetet 

mäter ca 50-52-52 cm ( eller önskad längd). Maska av 8 m mitt 

under ärmen ( 4 m på var sida om markeringen) och fortsätt 

fram och tillbaka. Fortsätt maska av på vartannat varv med 2m 

2 ggr och 1m 1 gång. Maska av resterande maskor rätt. Sticka 

den andra ärmen lika. 

Montering: 

Sy ihop axelsömmarna. 

Halskant/ Krage: 

Plocka eller sticka upp ca 112-120-120-m på st nr 7mm. Sticka 

10 cm runt avigt ( slätstickningen ska vara på insidan av 

kragen och viks  sedan utåt ). Vänd ev avigsidan ut och sticka i 

slätstickning till full längd. Öka på nästa varv jämnt fördelat 

till 130-140-140 m. Sticka till arbetet mäter ca 25 cm. Avsluta 

med 4 varv mosstickning ( 1rm,1am växelvis över varandra på 

varje varv). Maska av löst. Sy på paljetter runt kanten ( se 

bild). Låt kragen falla med slätstickningen utåt.  

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigsidan. 

 

 

Viking Alpaca Superfine 

Väst          1007-3 
Storlekar: Small Medium Large 

Övervidd ca: 90 97 103 cm 

Hellängd ca: 62 65 67 cm  

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

(100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Brun nr 218 ca:    13    14      15 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 7mm + virknål 6 mm 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

Flätmönster: 

Varv 1: ( = rätan) Sticka räta över alla maskor 

Varv 2: Sticka avigt över alla maskor 

Varv3: * Sätt 3 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 3 rm, 

sticka 3m från hjälpstickan rätt* Upprepa från *-*. 

Varv 4: Sticka avigt över alla maskor 

Varv 5: Sticka räta över alla maskor 

Varv 6: Sticka avigt över alla maskor 

Varv 7: * 3 rm, sätt 3m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 

3 rm, sticka 3m från hjälpstickan rätt* Upprepa från *-* 

avsluta varvet med 3rm 

Varv 8: Sticka avigt över alla maskor 

Upprepa dessa 8 varv till önskad längd. 
 

VÄST 

Lägg upp 131-141-153m på st 7mm. Sticka fram och tillbaka i 

resår med 1rm, 1am. Sätt markeringar i var sida med 85-91-

99m till bakstycke och 23-25-27 m till vart framstycke. Sticka 

till arbetet mäter 35-37-38 cm. Maska av för v-hals i början 

och slutet av varvet genom att minska 1m innanför kantmaskan 

vart 4:e varv. När arbetet mäter ca 41-43-44 cm maska av 8 m 

för ärmhål ( 4m på var sida om markering). Sticka färdigt var 

del för sig. 

Bakstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka i resår som förut. Sticka rakt upp till 

arbetet mäter 62-65-67 cm, och ärmhålet mäter ca 21-22-23 

cm. Maska av. 

Framstycke: 

Sticka lika som bakstycke, men fortsätt att minska för v-hals 

vart 4:e varv som förut till det är 7-9-11 m på stickan för axel. 

Fortsätt sticka rakt upp till arbetet mäter lika långt som 

bakstycket. Sticka det andra framstycket lika fast spegelvänt. 

Höger framkant: 

Börja längst ner på framstycket  från rätan och plocka upp 

längs framkanten ( stoppa vid axel, övergång mot nacke). 

Plocka upp ca 10m per 5:e cm längs hela framkanten på st 

7mm. ( se till så att maskantalet är delbart med 6). Fortsätt 

fram och tillbaka i mönster( se ovan). Fortsätt fram och tillbaka 

till kanten mäter ca 18-18-20 cm. Maska av. 

Vänster framkant: 

Stickas på samma sätt, men börja plocka upp överst från axel 

och ner mot uppläggningskanten fram. 

Virka en kant med fastmaskor längs nacken med virknål 6mm. 

Se till så inte kanten blir för stram. 

Sy i en stor knapp i vänster framkant ( överst vid första V hals 

intagningen) 

Hål i flätmönster fungerar som knapphål. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 



Viking Alpaca Superfine 

Virkad kofta    1007-4 
Storlekar: Small Medium Large  

Övervidd ca: 90 95 100 cm 

Ärmlängd ca: 5 5 5 cm 

Hellängd ca: 41 43 45 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. 

Viking Balder ( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Grönt nr 233 ca:    9    11      13 nystan 

 

Virknålar och tillbehör: virknål 6 mm + 3 stora träknappar. 

 

Virkfasthet: 14 fm med virknål nr 7 mäter ca 10 cm. Håll 

virkfastheten för ett lyckat resultat. 

 

Virkförklaringar: 

Lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast maska, fmb = fast 

maska som endast virkas i den bakre maskbågen, fmf = fast 

maska som endast virkas i den främre maskbågen, hst = halv 

stolpe, st = stolpe, dblst = dubbelstolpe 

 

I hoptagning: Virka första maskan, men lämna sista 

genomdragningen. Virka nästa maska på samma sätt, dra nu 

igenom alla maskor. 

 

Ökning: Virka x antal m i samma maska. T ex om du har 

virkat 3 m i samma maska har du ökat 2 maskor. 

 

KOFTA 

Höger framstycke: 

Börja i sidan och lägg upp 18-20-22 m med grönt på virknål nr 

7. *Vänd med 1 lm och virka  fm tillbaka. Vänd med 1 lm och 

virka fmf tillbaka*. Upprepa från * till * sammanlagt 2-2-2 

gånger. (=4 varv). Lägg upp 27-30-33 nya lm i slutet av varvet 

till axel (=45-50-55 m). Virka fram och tillbaka som tidigare 

sammanlagt 12-14-16 varv. 

Minskning för halsringning: 

Varv 13-15-17: Virka 3 sm (=minskat 3 m), sedan virkas fm 

som tidigare. 

Varv 14-16-18: Vänd med 1 sm och virka fmf i varje m till det 

återstår 2 m på varvet (det virkas inte i de 3 sm från förra 

varvet). Virka 2 fmf tillsammans (= minskat 1 m). 

Varv 15-17-19: Vänd med 1 lm och virka fm tillbaka. 

Varv 16-8-20: Vänd med 1 lm och virka fmf till det återstår 3 

m, virka ihop dem till 1 m(=minskat 2 m). 

Varv 17-19-21: Vänd med 1 lm och virka fm tillbaka. 

Varv 18-20-22: Vänd med 1 lm, virka till det återstår 3 m. 

Virka 3 fm tillsammans (= minskat 2 m). Virka fram och 

tillbaka som tidigare utan minskningar till det är 28-30-32 

varv. På nästa varv virkas knapphål så här: 

Varv 29-31-33: Vänd med 1 lm, och virka *8-9-10 fm, 2 lm, 

hoppa över 2 m* Upprepa från * till * 3 gånger och virka fm 

varvet ut. 

Varv 30-32-34: Vänd med 1 lm, och virka fm tillbaka. Fäst 

tråden. 

 

Bakstycke: 

Virka som höger framstycke t.om varv 28-30-32, men utan 

minskningar för halsringning (= mitt på bakstycket). Virka 

andra hälften av bakstycket på samma sätt, men motsatt. 

 

 

Montering: 

Sy ihop sidosömmarna och axelsömmarna. 

 

Höger ärm: Börja i den första av de 27-30-33 ny lm som lades 

upp på var 4 på bakstycket. 

Varv 1: Vänd med 1 lm, (= 1 fm) 5-10-15 fm, 10 hst, 2 st tills, 

7 st, 3 st tills, (= 1 m mitt på axeln och 1 m på var sida av 

denna), 7 st, 2 st tills, 10 hst, 6-11-16 fm. 

Varv 2: Vänd med 1 lm, 5-10-15 fm, 10 hst, 2 st tills, 5 st, 3 st 

tills, 5 st, 2 st tills, 10 hst, 6-11-16 fm. 

Varv 3: Vänd med 1 lm, 5-10-15 fm, 10 hst, 2 st tills, 3 st, 3 st 

tills, 3 st, 2 st tills, 10 hst, 6-11-16 fm. 

Varv 4: Vänd med 1 lm, 5-10-15 fm, [3 st tills] 3 gånger, 6-11-

16 fm. 

Varv 5: Vänd med 1 lm, 5-10-15 fm, 3 st tills, 6-11-16 fm. 

Klipp INTE av tråden utan sy ihop kanten mitt under ärmen. 

Virka vidare 5 varv runt med fm, men virka 3 fm tills mitt 

under ärmen på varje varv. Fäst tråden. Den vänstra ärmen 

virkas på samma sätt, men börja i den första av de 27-30-33 

nya lm som lades upp på varv 4 på framstycket. 

 

Halsringning: Börja på det högra framstycket och virka 1 fm i 

varje m/varv runt hela halsen. Vänd med 1 lm och virka 8 varv 

fram och tillbaka med fm. Fäst tråden. 

 

Kant nederst på koftan: Börja på vänster framstycke och 

virka 1 fm i varje m/varv utmed hela kanten. Vänd med 1 lm 

och virka 10 varv fram och tillbaka med fm. Fäst tråden. 

 

Fäst alla lösa trådar väl på avigan och sy i knappar på vänster 

framkant. Koftan bör ångas.  Ånga ärmarna ordentligt så att 

puffärmen står fint. Om man önskar kan man också sy till över 

axel så puffen håller uppe, ta då på dig koftan och tråckla sen 

söm genom ärmen som följer kurvan på axeln. Ta av koftan, 

vänd ärmen ut och in och sy  ihop på insidan av puffen längs 

tråckeltråden. Avlägsna tråckeltråden. 

 

 

Viking Alpaca Superfine 

Herrtröja   1007-5 
Storlekar: Small Medium Large X-large 

Övervidd ca: 98 105 112 120 cm 

Hellängd ca: 66 68 70 70 cm 

Ärmlängd ca: 50 51 51 52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. 

Viking Balder ( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Grå nr 215 14 15 16 17 nystan 

Ljus grå nr 213 1 1 1 1 nystan 

Lila nr 268 1 1 1 1 nystan 

Blå nr 227 1 1 1 1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund o strumpstickor nr 6 och 7mm. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 118-126-134-144 m med grå på st 6mm. Sticka 5 cm 

runt i resår med 1rm, 1am. Sätt en markering i var sida med 

59-63-67-72 m till var del. Byt till st nr 7mm och fortsätt sticka 

slätstickning. När arbetet mäter 41-42-43-42 cm, maska av 8m 



i var sida( 4m på var sida om markering) till ärmhål. Lägg 

arbetet åt sidan medan ärmarna stickas. 

 

Ärmar: 

Lägg upp 32-32-36-36 m med grå på st 8mm. Sticka runt i 

resår med 1rm, 1am i 5 cm. Byt till st 7mm och sätt en 

markering mitt under ärmen. Fortsätt att sticka slätstickning 

samtidigt som det ökas 1 m i var sida om markeringen ca var 3 

½ cm. ( lika för alla storlekar) till det är 58-58-60-60 m på 

stickan. När arbetet mäter ca 50-51-51-52 cm, maska av 8m 

mitt under ärmen( 4 m på var sida om markering). Lägg arbetet 

åt sidan och sticka den andra ärmen lika. 

 

Ok: 

Sätt ärmarna på samma rundsticka som fram/ bakstycket, över 

de avmaskade maskorna i var sida= 202-210-222-232-m. 

Sticka 1 varv rätt samtidigt som maskantalet justeras jämnt 

fördelat till 200-208-224-232 m. Sticka 0-1-2-3 cm 

slätstickning med grått över alla maskor. Fortsätt sticka oket 

med mönster och intagningar som visas i diagrammet till det är 

75-78-84-87 m på stickan. Fortsätt runt i resår med 2rm, 2am 

till halskanten mäter ca 20 cm. Maska av löst och fäst alla lösa 

trådar snyggt på avigan. 

 

o o o
o o o o o o
o o o o o o

x x x x x x
x x x x x x

 =75-78-84-87 m

 =100-104-112-116 m

o o
o o o o o o

o o

 =125-130-140-145 m
x x

x x x x x x
x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x x x

 =150-156-168-174 m

 =175-182-196-203 m

x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x

o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o  = 200-208-224-232 m

upprepas

 = grå

o  = ljus grå

 = lila

x  = blå

 

 

 

 

 

Viking Alpaca Superfine 

Kofta och mössa  1007-6 
Storlekar: Small Medium Large 

Övervidd ca: 108 115 122 cm 

Hellängd ca: 68 70 70 cm 

Ärmlängd ca: 50 52 52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. 

Viking Balder ( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Lj grå nr 213 ca  21 22 23 nystan 

Blå nr 227  3 3 4 nystan 

 

(OBS! garnmängden inkluderar 2 nystan grå till mössa och 2 

nystan blå till skärp, detta kan dras av om man så vill).  

 

Stickor och tillbehör: Rund o strumpstickor nr 6 och 7mm. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 
 

KOFTA 

Lägg upp 113-121-129 m med ljusgrå på st 7mm. Sticka 3 cm 

fram och tillbaka i rätstickning( räta på alla varv). Fortsätt fram 

och tillbaka i mosstickning ( 1rm,1am växelvis över varandra 

på varje varv). Sätt en markering i var sida med 65-69-73 m till 

bakstycke och 24-26-28 m till vart framstycke. Fortsätt fram 

och tillbaka i mosstickning till arbetet mäter ca 35-36-36 cm. 

Sticka nu en mönsterbård efter diagrammet i slätstickning, och 

minska för v- hals i varje sida genom att minska 1 m innanför 

kantmaskan på vart 4:e varv men när arbetet mäter ca 41-42—

42 cm, delas arbetet vid markeringen i var sida. När mönstret 

är färdigstickat, fortsätt vidare i ljusgrå och mosstickning. 

Sticka färdigt var del för sig. 

 

Bakstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka i mosstickning till arbetet mäter 60-

62-62 cm, byt till blå och sticka 4 varv mosstickning. Byt till 

ljusgrå och sticka mosstickning till arbetet mäter 68-70-70 cm 

och ärmhålet mäter ca 27-28-28 cm Maska av. 

 

Höger framstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka och minska för v-hals som förut. 

Sticka till det är 11-13-14 m på stickan till axel. OBS! Gör en 

rand som på bakstycket. Fortsätt sticka rakt upp till arbetet 

mäter lika som på bakstycket. Maska av. Sticka det andra 

framstycket lika fast spegelvänt. 

 

Ärmar: 

Lägg upp 34-36-36 m på st 7mm. Sticka 3 cm fram och 

tillbaka i rätstickning. Fortsätt runt i mosstickning men öka på 

första varvet jämnt fördelat till 43-47-49 m. Efter 3 cm 

mosstickning byt till blå, sticka 4 varv blå- 4 varv ljusgrå- 4 

varv blå. Fortsätt i ljusgrå ( i mosstickning) Sätt en markering 

mitt under ärmen och öka 1 m på var sida om denna var 5-5-

5:e cm till det är 63-65-65 m på stickan. Sticka till arbetet 

mäter uppgett eller önskad längd. Maska av. 

 

Montering: 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Framkanter och krage: 

Börja längst ner på höger framstycke och plocka upp 16m per 

10 cm på st 6mm och ljusgrå längs framkanten, till mitt bak i 



nacken. Sticka resår med 1rm,1am fram och tillbaka till kanten 

mäter ca 12 cm. Sticka nu kragen högre bak i nacken. Börja 

överst och sticka 8 m resår, vänd och sticka tillbaka. Sticka 16 

m resår, vänd och sticka tillbaka. Fortsätt så med 8m fler för 

varje gång till arbetet når ner till första v-hals intagningen. 

Sticka 1 varv över alla maskor( för att undgå hål ta upp 1 m 

vid vändningarna, denna stickas ihop med nästa maska). Maska 

av löst i räta och aviga maskor. Sticka den vänstra sidan lika 

men börja att plocka upp maskor från mitt bak och längs 

framkanten. Sticka kragen högre bak när kanten mäter ca 12 

cm (lika som höger). 

Sy ihop mitt bak. 

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan 

 

Skärp: 

Lägg upp 11 m med ljusgrå Sticka 1 varv rätt, 1 varv avigt 

fram och tillbaka till arbetet mäter ca 170 cm ( eller till önskad 

längd). Maska av. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 60m på st 7mm. Sticka 3 cm rätstickning ( 1 varv rät, 

1varv avig runt). Sticka 1 varvslätstickning och öka jämnt 

fördelat till 72m. Fortsätt runt i mosstickning till arbetet mäter 

ca 6 cm från upplägget. Sticka mönster i slätstickning efter 

diagrammet. Fortsätt i ljusgrå och mosstickning till hela arbetet 

mäter ca 23 cm. Sätt 9 markeringar runt mössan med 8 maskor 

emellan varje markering (OBS! När intagningen för toppen 

stickas fortsätt med mosstickning till alla maskor är 

avmaskade). Sticka 2m vridet rätt tills före varje markering. 

Sticka 2 varv utan intagning. Fortsätt minska på vart 3:e varv 

och med 1 m mindre mellan var markering till det är 9m  kvar 

på stickan. Klipp av garnet och trä tråden genom de resterande 

maskor. Dra till och fäst ordentligt på avigan. 

 

upprepas

sluta här Börja här

 = ljus grå

 = blå

 

Viking Alpaca Superfine 

Dubbelknäppt jacka     1007-7 
Storlekar: Small Medium Large 

Övervidd ca: 90 95 100 cm 

Hellängd ca: 60 62 64 cm 

Ärmlängd ca: 48 49 49 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpacka Superfine (100% 

alpacka), Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. 

Viking Balder ( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Orange nr 251    31   32   33 nystan 

Svart nr 203    1   1   1 nystan 

 

Virknål och tillbehör: Virknål nr 6mm+ 6 knappar. 

 

Virkförklaringar: 

Lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast maska, fmb = fast 

maska som endast virkas i den bakre maskbågen. 

 

JACKA 

Höger fram: 

Börja i sidan och lägg upp 57-59-61 lm med orange med 

virknål nr 6 . *Vänd med 1 lm och virka fm tillbaka*. Upprepa 

från * till * sammanlagt 4 gånger. På sista varvet läggs det upp 

27-29-29 nya lm i slutet av varvet för ärm och axel (=84-87-90 

m). *Vänd med 1 lm och virka fram och tillbaka*. Upprepa 

från * till *.  MEN när arb mäter ca 24-25-26 cm virkas första 

knapphålsvarvet och vid ca 33-34-35 cm virkas det andra 

knapphålsvarvet så här: Ett knapphål virkas genom att hoppa 

över 2 m med 2 lm. Det ska vara 3 knapphål på varje 

knapphålsvarv och dessa fördelas så här: 1 knapphål ca 22-23-

24 cm från övre kanten, 1 knapphål ca 10 cm från nedre kanten 

(lika för alla storlekar). På det sista knapphålet virkas mitt 

emellan dessa. Fäst tråden när arb mäter 35-36-37 cm. 

 

Vänster framstycke virkas lika, men spegelvänt och utan 

knapphål. Börja från sidan och lägg upp 84-87-90 lm. *Vänd 

med 1 lm och virka fm tillbaka.* Upprepa från * till * 

framstycket är lika långt som höger framstycke (utom de 4 

sista varven). På nästa varv virkas de 27-28-29 sm, 57-59-61 

fmb . *Vänd med 1 lm och virka fm tillbaka*. Upprepa från * 

till * 3 gånger. Fäst tråden.  

 

Bakstycke 

Lägg upp 57-59-61 lm med orange med virknål nr 7. *Vänd 

med 1 lm och virka fm tillbaka*. Upprepa från * till * 

sammanlagt 4 gånger. På nästa varv läggs det upp 27-28-29 

nya lm i slutet av varvet (=84-87-90 m). *Vänd med 1 lm och 

virka fmb tillbaka*. Upprepa från * till * till arbetet mäter ca 

43-45-447 cm. På nästa varv från rätan virkas 57-49-61 fmb. 

*Vänd med 1 lm och virka fmb tillbaka.* Upprepa från * till * 

sammanlagt 4 gånger. Fäst tråden. 

 

Ärm 

Lägg upp 28-30-33 lm med orange och virknål nr 7. *Vänd  

med 1 lm och virka fmb tillbaka*. Upprepa från * till * 

samtidigt som det ökas 1 m i var sida på vart 4:e varv genom 

att virka 2 fmb i samma m till det finns 54-56-58 m på varvet. 

Virka utan ökningar till arbetet mäter ca 48-49-49 cm. Minska 

4 m i var sida genom att virka sista varvet så här: Vänd och 

virka 3 sm, virka 2 fmb tills. (virka första fmb utan 

genomdagning = 2 öglor på nålen. Virka andra fmb och dra 

igenom alla öglor på sista genomdragningen), virka 44-46-48 

fmb, 2 fmb tills och till slut 3 sm. Fäst tråden. 



Virka den andra ärmen på samma sätt. 

 

Montering 

Sy ihop i sidorna upp till armhål, och ca 20 cm på var axel. 

Sy i knapparna på vänster framkant. 

 

Krage 

Översta delen på framkanten viks över och bildar slagen på 

koftan. Börja vid höger slag-kant och virka 1 fmb i varje m 

runt halsen till vänster slagkant. Sätt markeringar på varje axel 

och mitt bak. *Vänd med 1 lm och virka fmb tillbaka samt 

idigt som det ökas 1 m vid varje markering på vartannat varv 

genom att virka 2 fmb i samma m*. Upprepa från * till * till 

kragen mäter ca 7 cm. Virka nu 5 cm utan ökningar. Fäst 

tråden. 

Sy i ärmarna och sy fast slagen. 

 

Svart virkad kant 

Börja mitt bak nederst på bakstycket och virka 1 fm i varje 

maska runt hela koftan och runt ärmarna, men för att kanten 

ska bli jämn virkas det [1 fm, 1 lm, 1 fm] i varje hörn. I 

övergången mellan krage och slag virkas det 3 fm tills. (virka 

de 2 första fm utan den sista genomdragningen = 3 öglor på 

nålen. Virka den 3:e fm och dra igenom alla öglor på nålen på 

den sista genomdragningen.) Fäst tråden. 

Fäst alla lösa trådar på avigan. 

 

 Viking Alpaca Superfine 

Damtröja   1007-8 
Storlekar: Small Medium Large 

Övervidd ca: 90 97 103 cm 

Hellängd ca: 58 60 60 cm 

Ärmlängd ca: 50 52 52 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Gul nr 245  12  13   14 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7mm. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 108-116-124m på st 6mm. Sticka runt i resår med 

2rm, 2am (men de 2 räta maskorna på varvet flätas på 

vartannat varv  genom att sätta den 1:a m på hjälpsticka bakom 

arb, sticka 1rm, sticka m på hjälpstickan rätt). Fortsätt sticka 

till hela kanten mäter ca 10 cm. ( lika för alla storlekar). Sätt 

markeringar i var sida med 54-58-62 m till varje del. Byt till st 

7mm och fortsätt sticka runt i slätstickning och mönster så här: 

Börja på framstycket och sticka mönster efter diagrammet över 

de första 30m- sticka resterande m ut till märket i andra sidan i 

slätstickning. Upprepa med samma indelning över maskorna 

till bakstycket. Sticka till arbetet mäter ca 36-36-36 cm. Dela 

arbetet i var sida och sticka färdigt var del för sig. 

 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och mönster som förut 

till arbetet mäter ca 58-60-60 cm och ärmhålet mäter ca 22-24-

24 cm. Maska av. 

 

 

Framstycke 

Sticka lika som bakstycket men när arbetet mäter ca 50-51-51 

cm maska av de mittersta 12-14-14 m för halsringning . Sticka 

var sida för sig och fortsätt maska av på vartannat varv med 3m 

1 gång, 2 m 1 gång och till slut 1m 1 gång. Fortsätt sticka fram 

och tillbaka utan avmaskning till arbetet mäter lika som 

bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan lika fast 

spegelvänt. 

 

Vänster ärm 

Lägg upp 36-40-40m på strumpstickor 6mm. Sticka 10 cm 

resår på samma sätt som nedtill på bålen. Byt till st 7mm och 

sticka 1varv slätstickning och öka på första varvet jämnt 

fördelat till 44-46-48m. Fortsätt runt i slätstickning men sätt en 

markering mitt under ärmen och öka 1m på var sida ca var 7-5 

½- 6 ½ cm till det är 54-60-60 m på stickan. Sticka till arbetet 

mäter 50-52-52 cm  (eller önskad längd). Maska av. 

 

Höger ärm 

Lägg upp och sticka lika som vänster ärm men sticka 1 

flätmönster mitt på ärmen( över 16m ). Börja och sluta som 

visas på diagrammet. Räkna ut från mitten var mönstret ska 

börja. Sticka och öka mitt under ärmen på samma sätt som den 

vänstra ärmen. När arbetet mäter hel längd, maska av. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Halskant 

Plocka eller sticka upp ca 72-76-76m på st nr 6mm. Sticka 

samma resår som nertill på bålen men vänd avigsidan ut så att 

flätorna kommer på rätsidan när kragen viks ner. Sticka till 

kanten mäter ca 25 cm. Maska av löst i räta och aviga maskor. 

Låt kragen falla över snyggt, med den räta sidan utåt. 

Sy fast ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 
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Stickas 2 ggr
Sluta här Börja här

 = mitt på 
ärmen

 = rätt (rm på rätan, am på avigan)

v  = avigt (am på rätan, rm på avigan)

 = sätt 3 m på hjälpsticka bakom arb, 
sticka de neste 3 m rätt,
sticka m på hjälpstickan rätt

 = sätt 3 m på hjälpsticka framför arb, 
sticka de neste 3 m rätt,
sticka m på hjälpstickan rätt

 
 

 



Viking Alpaca Superfine 
Flicktröja, mössa samt halsduk 1007-8 
Storlekar: 4 6 8 10 12 år 
Övervidd ca: 68 72 76 80 84 cm 

Hellängd ca: 40 45 50 54 58 cm 

Ärmlängd ca: 31 34 38 42 45 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

TRÖJA: 

Natur 202 7 8 9 10 11 nystan 

MÖSSA: 

1 nystan av följande- cerise 265, gul 250, orange 251 och röd 

nr 260 

HALSDUK:           ca 4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 6 och 7mm. 

  

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 
OBS! Flätorna drar ihop tröjan, sträck lätt vid mätning. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 86-92-96-100-104m på st 6mm. Sticka 4 -4-5-5-6 cm 

runt i resår med 1rm, 1am. Sätt markeringar i var sida med 43-

46-48-50-52m till var del. Byt till st 7mm och fortsätt sticka 

runt i slätstickning och mönster så här: Börja på framstycket 

och sticka mönster efter diagrammet över de första 22m- sticka 

resterande m ut till märket i andra sidan i slätstickning. 

Upprepa med samma indelning över maskorna till bakstycket. 

Sticka till arbetet mäter ca 23-27-31-34-36 cm. Dela arbetet i 

var sida och sticka färdigt var del för sig. 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och mönster som förut 

till arbetet mäter 40-45-50-54-58 cm, och ärmhålet mäter 17-

18-19-20-21 cm. Maska av. 

Framstycket 

Sticka lika som bakstycket men när arbetet mäter ca 34-39-43-

47-51 cm maska av de mittersta 6-6-8-8-10m för halsringning. 

Sticka var sida för sig och fortsätt maska av för hals på 

vartannat varv med 3m 1 gång, 2m 1 gång och till slut 1m 1 

gång. Fortsätt sticka fram och tillbaka utan avmaskning till 

arbetet mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka den 

andra sidan lika men spegelvänt. 

Vänster ärm 

Lägg upp 28-30-32-34-36m med strumpstickor nr 6mm. Sticka 

4-4-5-5-6 cm resår på samma sätt som nedtill på bålen. Byt till 

st 7mm och sticka 1 varv slätstickning samtidigt som det ökas 

jämnt fördelat till 32-34-36-38-40m. Fortsätt runt i 

slätstickning men sätt en markering mitt under ärmen och öka 

1m på var sida var 6 ½-6-6 ½-7 cm till det är 40-44-46-48-50m 

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

Maska av. 

Höger ärm 

Lägg upp och sticka lika som vänster ärm, men sticka 1 

flätmönster mitt på ärmen( över 12m). Börja och sluta som 

visas på diagrammet. Räkna ut mitten var mönstret ska börja. 

Sticka och öka mitt under ärmen på samma sätt som till vänstra 

ärmen. När arbetet mäter hel längd, maska av. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

 

Halskant 

Plocka eller sticka upp ca 4-46-48-50-52m på st 6mm. Sticka 

resår lika som nertill på bålen till kanten mäter ca 10-12-14-16 

cm. Maska av löst i räta och aviga maskor. Vik ner kanten 

dubbel. 

Sy i ärmar och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 
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Stickas 2 ggr
Sluta här Börja här

 = mitt på 
ärmen

 = rätt (rm på rätan, am på avigan)

v  =avigt (am på rätan, rm på avigan)

 = sätt 2 m på hjälpsticka bakom arb,  
sticka de neste 2 m rätt,
sticka m på hjälpstickan rätt.

 = sätt 2 m på hjälpsticka framför arb,  
sticka de neste 2 m rätt,
sticka m på hjälpstickan rätt.

MÖSSA 

Lägg upp 54-60-66m med cerise på st 6mm. Sticka 3 cm resår 

med 1rm, 1am. Byt till st 7mm och sticka 1 varv rätt. Fortsätt 

runt med mönster efter diagrammet som upprepas till arbetet 

mäter ca 19-21-22 cm. Minska genom att sticka 2rm 

tillsammans varvet runt. Sticka 2 varv utan intagningar och 

upprepa sedan intagningen 1 gång och det är 14-15-16m kvar 

på stickan. Klipp av tråden och trä den genom resterande 

maskor. Dra till och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

HALSDUK 

Lägg upp 18m med cerise på st 7mm. Sticka mönster efter 

diagrammet (börja och sluta som visas). Sticka till arbetet 

mäter ca 160 cm. Maska av. 
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 = rätt (rm på rätan, am på avigan)

v  = avigt (am på rätan, rm på avigan)
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Viking Alpaca Superfine 

Barntröja         1007-9 
Storlekar: 2/4 6/8 10/12 år 

Övervidd ca: 70 74 80 cm 

Hellängd ca: 39 49 58 cm 

Ärmlängd ca: 30 37 44 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

(100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Ljusgrå 213  8 9 10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7mm. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 
 

TRÖJA 

Lägg upp 84-88-96m på st 6mm. Sticka 4-5-6-cm i resår med 

2rm, 2am. Byt till st 7mm och sticka 1 varv slätstickning 

samtidigt som maskantalet justeras till 84-90-96m. Sätt en 

markering i var sida med 42-46-48m till framstycket, och 42-

44-48m till bakstycket. Fortsätt runt i mönster efter 

diagrammet som upprepas till arbetet mäter ca 22-30-37 cm. 

Dela arbetet i var sida och sticka färdigt var del för sig. 

Bakstycke 

Sticka mönster fram och tillbaka som förut till arbetet mäter ca 

39-49-58 cm och ärmhålet mäter ca 17-19-21 cm. Maska av. 

Framstycke 

Stickas lika som bakstycket men när arbetet mäter ca 34-43-51 

cm, maska av de mittersta 8-8-10 m för halsringningen. Sticka 

var sida för sig och fortsätt maska av för hals på vartannat varv 

med 3m 1 gång, 2m 1 gång och till slut 1m 1 gång. Fortsätt 

sticka rakt upp till framstycket mäter lika långt som bakstycket. 

Maska av. Sticka den andra sidan lika men spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 24-28-32m på st 6mm. Sticka 4-5-6 cm resår runt 

lika som nertill på bålen. Byt till st 7mm och sticka 1 varv rätt 

samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 28-30-32m. Fortsätt 

runt med mönster efter diagrammet ( räkna ut från mitten var 

mönstret ska börja), men sätt en markering mitt under ärmen 

och öka 1m på var sida av markeringen ca var 5-4 ½-4 ½- cm 

till  tot 38-44-48m på stickan. Sticka till ärmen mäter 30-37-44 

cm eller önskad längd. Maska av. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

Halskant 

Sticka eller plocka upp ca 44-48-52m på st 6mm. Sticka 3 cm 

runt i resår med 2 rm, 2am. Sticka 1 varv avigt= vik kant+ 3 

cm resår. Maska av löst. Vik kanten dubbel mot avigan och sy 

fast den med lösa stygn. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy i ärmarna. 
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Viking Alpaca Superfine 

Barntröja och mössa    1007-10 
Storlekar: 4 6 8 10 12 år 

Övervidd ca: 70 75 80 85 90 cm 

Hellängd ca: 40 45 50 54 58 cm 

Underärmlängd ca: 29 31 35 39 42 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Flicka (pojke) 

Rosa nr 265 (blå 227)  

7 8 9 10 11 nystan 

Vitt nr 602 ( ljus beige 207) 

  2 3 3 4 4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 6 och 

7mm+virknål 6mm 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 
 

TRÖJA 

Lägg upp 84-90-96-102-108m med rosa ( blå)  på st 6mm. 

Sticka 4-4-5-5-5cm runt i resår med 1rm, 1am. Byt till st 7mm 

och fortsätt sticka runt i slätstickning till arbetet mäter ca 24-

28-32-35-38 cm. Maska av 6m i var sida för ärmhål ( 3m på 

var sida om markering). Lägg arbetet åt sidan medan ärmarna 

stickas. 

 

Ärmar 

Lägg upp 24-24-26-26-28m med rosa (blå) på st 6mm. Sticka 

runt i resår med 1rm, 1am i 4 cm ( lika för alla storlekar). Byt 

till st 7mm och sticka 1 varv räta samtidigt som det ökas jämnt 

fördelat till 28-30-32-32-34m Fortsätt runt i slätstickning men 

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

markering var 4 ½ -5-5-4 ½ -5 cm till det är 38-40-44-46-48m 

på stickan. Sticka till ärmen mäter uppgett mått eller önskad 

längd. Maska av 6m ( 3 m på var sida om markering). Sätt 

maskorna på hjälpsticka och sticka andra ärmen lika. 

 

Ok 

Sätt in alla maskorna på samma rundsticka med en ärm över 

var ärmhålsavmaskning=136-146-160-170-180m på stickan. 

Sticka 1 varv slätstickning över alla maskor och minska 

samtidigt 4-2-4-2-0 m jämnt fördelat=136-144-152-168-176m 

på stickan. Sticka 0-0-3-3-6 varv runt i slätstickning. Fortsätt i 

mönster och minska som förklaras i diagrammet till det är 51-

54-57-63-66m på stickan. Sticka 1 varv slätstickning och 

minska till 46-48-50-52m. Fortsätt sticka runt i resår med 1rm, 

1am till halskanten mäter ca 12-12-14-14-16 cm. Maska av löst 

i räta och aviga maskor. 

 

Montering 

Sy ihop mitt under bägge ärmarna och fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

 

MÖSSA (4/6- 8/10-12 år) - Huvudomfång: 43-46-50 cm 

 

Börja på höger öronlapp : lägg upp 4m med rosa ( blå) på st 

7mm. Sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigt som det 

ökas 1m i var sida vartannat varv till det är 12-12-14m på 

stickan. Sticka till öronlappen mäter ca 8-8-10 cm. Lägg 

arbetet åt sidan och sticka den vänstra öronlappen lika. Fortsätt 



runt i slätstickning på kort rundsticka 7mm så här: Sticka ena 

öronlappen, lägg upp 20-22-22 nya m (= fram på mössan), 

sticka andra öronlappen och lägg upp 8-10-10 nya m (= bak på 

mössan), det är nu 52-56-60m på stickan. Sticka 1 varv 

slätstickning över alla maskor. Fortsätt runt i slätstickning till 

arbetet mäter ca 13-14-15 cm ( mätt från mitt fram). Sticka 2m 

rätt, 2m rätt tills, varvet runt. Sticka 1 varv utan intagning. 

Minska så på vartannat varv och med en m mindre mellan 

varje intagning till det är 13-14-15m på stickan. Sticka 1 varv 

rätt. På nästa varv sticka ihop maskorna 2 och 2 varvet runt till 

det är 7-7-8m på stickan. Klipp av tråden och dra den genom 

de resterande maskorna. Dra till och fäst tråden ordentligt på 

avigan. Virka 1 varv fasta maskor runt hela mössan med vitt 

garn ( ljus beige) med virknål nr 6mm 

 

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x  = 51-54-57-63-66 m

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x  = 68-72-76-84-88 m

x x x x x  x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x  = 85-90-95-105-110 m

x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x
x x

x x  = 102-108-114-126-132 m
x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x

x x x x x x  = 119-126-133-147-154 m
 x  x x     x
x x x   x x x    
x x x x   x x x x x   x
x x x x x  x x x x x x x  x x
x  x x x x x x x  x x x x x x
  x x x x x   x x x x x
 x x x   x x x  

x  x  

 = 136-144-152-168-176 m

 =  rosa (blå) upprepas Börja här

x  =  vit (beige)

 

Viking Alpaca Superfine 

Barntröja   1007-11 
Storlekar: 2/4 6/8 10/12 år 

Övervidd ca: 67 75 83 cm 

Hellängd ca: 39 49 58 cm 

Ärmlängd ca: 30 37 44 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Superfine (100% alpacka), 

Viking naturgarn ( 100% ull) nystan a 50 gr. Viking Balder 

( 100% ull superwash) härvor a 100 gr. 

 

Ljusgrå nr 213  7 8 9 nystan 

Grön nr 233  1 1 2 nystan 

Ljuslila nr 267  1 1 2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7mm. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 80-90-100m med ljuslila på st 7mm. Sticka 1 varv 

mosstickning ( 1rm, 1am växelvis över varandra på alla varv). 

Byt till grönt och sticka 2 varv. Byt till ljusgrå och sticka till 

kanten mäter ca 4 cm ( lika för alla storlekar). Fortsätt sticka i 

slätstickning. Sätt en markering i var sida med 41-45-51 m till 

framstycket och 39-45-49m till bakstycket. Fortsätt runt i 

slätstickning till arbetet mäter ca 23-31-38 cm. Maska av 8m 

för ärmhål ( 4 m på var sida om markering). Lägg arbetet åt 

sidan. 

 

Ärmar 

Lägg upp 24-26-28m på st 7mm. Sticka samma kant runt som 

nertill på bålen. Sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt 

fördelat till 28-30-32m. Fortsätt runt i slätstickning men sätt en 

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

markeringen ca var 5- 41/2 -41/2 cm till det är tot 38-44-48m. 

Sticka till ärmen mäter 30-37-44 cm eller önskad längd. Maska 

av 8m mitt under ärmen (4 m på var sida om markering). 

Sticka den andra ärmen lika. 

 

Ok 

Sätt in alla delarna på samma rundsticka nr 7mm= 124-146-

164m. Sticka 1 varv slätstickning och minska jämnt fördelat till 

120-140-160m. Fortsätt runt i slätstickning och mönster efter 

diagrammet ( räkna ut från mitten på bål och ärmar så att 

mönstret blir lika i båda sidor), minska  samtidigt i alla 4 

sammanfogningar på vartannat varv så här: Sticka till det är 3m 

före markering, sticka 2m vridet rätt tills- sticka 2m rätt- 2 m 

rätt tills. Sticka och minska på detta sätt totalt 10-12-14 ggr= 

40-44-48m på stickan. Mönstret stickas 1 gång på höjden. När 

mönstret är färdigt fortsätt med ljusgrå till hellängd. Sticka 2 

cm runt i mosstickning. Byt till grönt och sticka 2 varv, byt till 

lila och sticka 1 varv. Maska därefter av i räta och aviga 

maskor. 

 

Sy ihop under ärmen och fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigsidan. 

 

 = mitt fram och bak
 = ljus grå och mitt på bägge ärmar

 = grönt

 = ljuslila

 
 

 

 

 


