
 

Viking Eco Alpaca 

Mössa, krage, benvärmare och 

ärmvärmare    1110-1 

Storlekar:                                 Dam 

Huvudmått ca:             50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka) 

härva a 100 gram, Viking Odin (100% superwash ull) nystan 

a 100 gram. 

 

Mössa 
Beige nr 407                    2 härvor  

Krage  
Beige nr 407                    1 härva   

Benvärmare 
Beige nr 407                    3 härvor   

Handledsvärmare 
Beige nr 407                    2 härvor   

 

Önskar du sticka hela settet går det åt 6 härvor.   
 

Stickor och tillbehör: rund och strumpst nr 5 ½ + 4 stora 

knappar. 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter 

ca 10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att 

stickfastheten hålls.  
 

MÖSSA 
Lägg upp 88 m på st nr 5 ½ och sticka ca 5 cm runt i resår med 2 

rm, 2 am. Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat 

till 130 m. Sticka sedan vidare runt med mönster enligt 

diagrammet till arb mäter ca 25 cm. På nästa v minskas det 6 m 

jämnt fördelat i varje slätstickat parti (=100 m). Sticka 1 v utan 

minskningar. Upprepa minskningen sammanlagt 4 ggr (=10 m). 

Dra tråden genom de resterande m, dra åt och fäst tråden på 

avigan. 

 

KRAGE 
Lägg upp 28 m på st nr 5 ½ och sticka ca 5 cm i resår med 2 rm 

och 2 am, men när arb mäter ca 2 cm stickas det 4 knapphål 

(knapphålen görs genom att maska av 2 m som läggs upp igen på 

nästa v) så här: 1 knapphål ca 1 cm från varje kanten, de andra 2 

placeras med jämnt mellanrum mellan dessa. Sticka sedan ca 40 

cm med mönster enligt diagrammet (OBS! de aviga m i sidorna 

på diagrammet stickas hela tiden rätt). Sticka 5 cm resår med 2 

rm, 2 am, men utan knapphål och maska av i resår. 

Sy i knappar i motsatt sida till knapphålen och fäst alla lösa 

trådar snyggt på avigan. 

      

HANDLEDSVÄRMARE 
Lägg upp 52 m på st nr 5 ½ och sticka ca 2 cm runt i resår med 2 

rm, 2 am. Sticka ca 30 cm (eller önskad längd) med mönster 

enligt diagrammet. Sticka 2 cm resår som tidigare och maska av i 

resår. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sticka 1 handledsvärmare till på samma sätt. 

 

BENVÄRMARE 
Lägg upp 78 m på st nr 5 ½ och sticka ca 2 cm runt i resår med 2 

rm, 2 am. Sticka ca 35 cm (eller önskad längd) med mönster 

enligt diagrammet. Sticka 2 cm resår som tidigare. Maska av i 

resår. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sticka 1 benvärmare till på samma sätt. 
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upprepas

 = rätt på rätan, avigt på avigan Börja här

v  = avigt på rätan, rätt på avigan

 = sätt 8 m på en hjälpst bakom arb, sticka 8 rm, 
sticka m från hjälpst rätt.

 = sätt 8 m på en hjälpst framför arb, sticka 8 rm, 
sticka m från hjälpst rätt.

 
 

  

 

 



Viking Eco Alpaca 

Mössa och vantar   1110-2 

Storlekar:                                   dam/herr 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härva a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull) nystan 

a 100 gram. 

 

Vit nr 402 (svart nr 403) ca       2 härvor   

Mellanbrun nr 408 ca               1 härva    

Svart nr 403 (grå nr 415) ca      1 härva    

 

Stickor och tillbehör: strumpst och rundst nr 5 ½ + en svart 

skinntoffs (eller gör en svart garntoffs) 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter 

ca 10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 

 

MÖSSA 
Lägg upp 88 m med vitt (svart) på st nr 5 ½. Sticka 4 cm runt i 

resår med 2 rm, 2 am. Sticka 1 v rätt. Fortsätt sticka slätstickning 

med mönster I enligt diagrammet. Sticka sedan med vitt (svart) 

och minska för toppen så här: sticka *6 rm, 2 m rätt tills*, 

upprepa från *till* v ut. Upprepa denna minskning på vartannat 

v, men med 1 m mindre mellan varje minskning till det återstår 

11 m. Klipp av tråden och dra den genom de resterande m. Dra åt 

tråden och fäst den på avigan. 

 

VANTAR 
Lägg upp 40 m med vitt (svart) på st nr 5 ½. Sticka 7 cm runt i 

resår med 2 rm, 2 am. Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas 4 m 

jämnt fördelat = 44 m. Fortsätt i slätstickning med mönster I 

enligt diagrammet till arb mäter ca 14 cm från 

uppläggningskanten. Sätt 1 mark i var sida med 22 m mellan 

varje mark. 

Minskning för tumme: Börja vid mark och sticka 1 m, sätt 5 m på 

en hjäpst/tråd. Lägg upp 5 m på baksidan av de avsatta m och 

fortsätt sticka mönster I i slätstickning som tidigare, till arb mäter 

ca 22(24) cm (eller 3 cm från önskad längd). Minska så här: 

sticka 2 m vridet rätt tills före mark och 2 m rätt tills efter mark. 

Upprepa denna minskning i var sida på vartannat v till det 

återstår 12 m. Klipp av tråden och dra den genom de resterande 

m. Dra åt tråden och fäst den på avigan. 

Tumme: Sätt över de 5 m från hjälpst/tråden på st nr 5 ½. Sticka 

eller plocka upp 5 m i vitt (svart) bakom tummen + 1 m i varje 

sida = 12 m. Sticka runt i slätstickning med vitt (svart) till 

tummen mäter ca 6 cm. Sticka 2 m rätt tills varvet ut = 6 m. 

Klipp av tråden och dra den genom de resterande m. Dra till och 

fäst på avigan. 

 

Sticka den andra vanten lika, men med tummen i motsatt sida. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

MöNSTER I, 11 m
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Viking Eco Alpaca 

Väst      1110-3 

Storlekar:                             Dam 

Övervidd ca:                      110 cm 

Längd ca:                            70 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härva a 100 gram. Viking Odin (100% ull, superwash), 

nystan a 100 gram. 

 

Grå nr 415 ca:                4 härvor   

Vit nr 402 ca:                 3 härvor   

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 5 och 5 ½. 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden på st nr 5 ½ mäter ca 

10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 
 

VÄST 
Lägg upp 156 m med grått på st nr 5. Sticka 15 cm runt i resår 

med 2 rm, 2 am. Dela arb i var sida med 78 m till var del. Sticka 

var del för sig. 

 

Bakstycke 
Byt till vitt och sticka fram och tillbaka i slätstickning, men på 

första v ökas det jämnt fördelat till 97 m + 1m i var sida (=99 m) 

till kantm (dessa stickas hela tiden rätt). Sticka fram och tillbaka 

till arb mäter ca 35 cm. Sticka nu mönster enligt diagrammet 

innanför kantm i var sida. När mönstret är färdigt, stickas det 

med grått till full längd. Sätt över m på en hjälpst/tråd. 

 

Framstycke 
Sticka på samma sätt som på bakstycket, men när arb mäter ca 63 

cm maskas det av 21 m mitt fram för halsringning. Sticka var 

sida för sig och fortsätt maska av för halsringningen på vartannat 

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

sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. Sätt m på en 

hjälpst/tråd. Sticka den andra sidan lika, men spegelvänt. 

 

Montering 
Maska eller sy ihop axelsömmarna. 

 

Halskant: Plocka eller sticka upp 84 m med grått på st nr 5. 

Sticka runt i 20 cm i resår med 2 rm, 2 am. Maska av löst. Vik 

halskanten utåt över rätan. 

 

Framkanter: Plocka eller sticka upp med grått på st nr 5. Börja 

nederst på det vänstra framstycket vid resårkanten och sticka upp 

längs hela framstycket, och ned längs bakstycket ca 198 m 

(maskantalet bör vara delbart med 4 + 2 m). Sticka resår med 2 

rm, 2 am fram och tillbaka till kanten mäter ca 3 cm. Maska av. 

Lägg kanterna omlott över varandra längst ned vid resåren och sy 

fast den längs resåren. 

Sticka den andra kanten lika. 

 

upprepas
 = mitt fram

Börja här

 = vitt

 = grått
 

  

 

Viking Eco Alpaca 

Filt till vagn och gosedjur    1110-4 och 5 

Täcke ca                                                        75 x 100 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpacka (100% alpacka), 

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

a 100 gram. 

 

Filt till vagn 
Grå nr 415                                             2 härvor   

Ljusgrå nr 413                                      2 härvor   

Vit nr 402                                              2 härvor   

Beige nr 407                                          2 härvor   

 

Gosedjur 
Vit nr 402               1 härva   

Ljusgrå nr 413                                         1 härva    

Grå nr 415                                              1 härva    

Viking Alpaca Superfine nr 251 (till hår)     1 nystan   

Vit (ofärgat), svart och orange restgarn (vi har använd Viking 

Sportsgarn nr 100, 103 och 151)  

 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 3 ½ och virknål nr 3 ½ och 5 

½ + fyllning till gosedjur. 

 

Virkfasthet: 12 stolpar på bredden med virknål nr 5 ½ mäter ca 

10 cm. 1 virkad ruta är ca 25 cm. 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på bredden med st nr 3 ½ mäter 

ca 10 cm. 

För att få ett lyckat resultat är det viktigt att virk- och 

stickfastheten hålls. 
 

 



Virkförkortningar: 

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

dst = dubbelstolpe, stgr = stolpgrupp, lmb = luftmaskebåge. 

 

Stolpgrupp: virka 1 dst i de nästa 3 m, men uteslut sista 

genomdragningen på varje st så att du får 1 m mer på nålen för 

varje gång. När alla 3 dst är virkade är det 4 m på nålen. Dra 

tråden genom alla m på nålen samtidigt. 

 

Picot: virka 4 lm, 1 sm i den första av dessa. 

 

Såhär virkas 2 fasta maskor tillsammans (2 fm tills): virka 1 fm, 

men uteslut sista genomdragningen. Virka nästa fm och dra 

tråden genom alla m på nålen på sista genomdragningen. 

 

RUTA (ca 25x25 cm) 
Virka 15 lm med grått och virknål 5 ½ och ta ihop till en ring 

med 1 sm i 1:a lm. 

Varv 1: virka 3 lm (=1:a st), därefter 35 st i ringen. Sluta med 1 

sm i den 3:e lm i början av v. 

Varv 2 (ljusgrått): virka *1 stgr (1:a stgr = 4 lm, 2 dst), 3 lm, 

picot, 3 lm* upprepa från *till* 12 ggr och sluta med 1 sm i den 

4:e lm i början av v. Klipp av tråden och fäst. 

Varv 3 (beige): Sätt ned nålen i den 1:a picoten och fäst tråden 

med 1 sm, virka *(5 lm, 1 sm i nästa picot) 2 ggr, 10 lm, 1 sm i 

nästa picot*,  upprepa från *till* 4 ggr och sluta med 1 sm i den 

1:a lm i början av v. 

Varv 4: virka *(1 st (1:a st = 3 lm) i nästa sm, 5 st i nästa lmb) 3 

ggr, (2 st, 2 lm, 2 st) (=hörnet), 5 st i samma lmb*, upprepa från 

*till* 4 ggr och sluta med 1 sm i den 3:e sm i början av v. 

Varv 5 (vitt): virka 1 st (1:a st = 3 lm) i varje m v runt, men i 

lmb i varje hörna virkas en ny hörna på samma sätt som tidigare. 

Sluta med 1 sm i 3:e lm i början av varvet och fäst tråden. 

Fäst alla trådar snyggt på avigan. 

 

FILT TILL VAGNEN 
Virka 3 rutor och sy ihop till en rämsa. 

Börja på rätan på den ena långsidan och virka ca 98 st med vitt 

och virknål nr 5 ½. Virka sedan fram och tillbaka med st och 

ränder så här: *1 v grått, 1 v beige, 1 v ljusgrått, 1 v vitt*, 

upprepa från *till* till den randade delen av arb mäter ca 20 cm. 

Virka ca 55 cm på samma sätt längs den andra långsidan. 

 

Virkad kant 
Börja mitt på den ena kortsidan och virka 1 lm, *3 fm, picot*, 

upprepa från *till* runt hela filten, men i varje hörna virkas det 

(2fm, 1 lm, picot, 1 lm, 2 fm) i samma m. Sluta med 1 sm i lm i 

början av v. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

GOSEDJUR 
Alla v börjas med 1 lm (=1:a fm) och slutas med 1 sm i denna lm 

(detta gäller även ögonen). Fäst lösa trådar på avigan. 

Gör en ögla, fäst tråden med 1 sm, virka 1 lm, 6 fm i ringen, sluta 

med 1 sm i lm i början av v.  

Varv 1: virka 2 fm i varje m (=14 fm). 

Varv 2: virka *1 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa från *till* v ut 

(=21 fm). 

Varv 3: virka *2 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa från *till* v ut 

(=28 fm). 

Varv 4: virka *3 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa från *till* v ut 

(=35 fm). 

Varv 5: virka *4 fm, 2 fm i nästa m*, upprepa från *till* v ut 

(=42 fm). 

Virka sedan runt med 1 fm i varje m och ränder så här: 

*4 v vitt - 4 v ljusgrått - 4 v grått*, upprepa från *till* 2 ggr, men 

på det 2:a varvet i den 2:a randen med ljugrått börjas minskning 

för halsen genom att virka *3 fm, 2 fm tills* till det återstår 2 m 

på v, virka 2 fm. 

Nästa v: virka 1 fm i varje m 

Nästa v: virka *2 fm, 2 fm tills* till det återstår 2 m på v, virka 2 

fm. 

Nästa v: virka 1 fm i varje m. 

Nästa v: virka *1 fm, 2 fm tills* till det återstår 2 m på v, virka 2 

fm (=18 m). 

Fyll i stoppningen. 

Virka 2 v till med grått och 1 fm i varje m. 

Virka 8 v med vitt. 

Om så önskas använd en piprensare till att staga upp nacken. 

Fyll i stoppning i nacken. 

Nästa 2 v: 1: v börjas mitt bak, virka 2 fm i den 1:a m, 1 fm i 

varje m till det återstår 1 m på v, virka 2 fm i nästa m (=22 m). 

Virka 6 v med 1 fm i varje m. 

Fyll i stoppning i huvudet. 

Nästa 3 v: virka 2 och 2 fm tills v ut (=3 m). 

Nästa v: virka 3 fm tills, fäst tråden. 

 

Ögonen – gör 2 stycken 
Varv 1: Virka 2 lm med svart restgarn och virknål nr 3 ½ och 

virka 6 fm i den 2:a lm från nålen. 

Varv 2: Virka 2 fm i varje m (=12 m). 

Varv 3: Virka 1 fm, (2 fm i nästa m, 2 fm) 3 ggr, 2 m i nästa m, 

1 fm (=16 m). Byt till vitt (ofärgat) restgarn. 

Varv 4: Virka (3 fm, 2 fm i nästa m) 4 ggr (=20 m). 

Varv 5 och 6: Virka 1 fm i varje m. Fäst tråden. 

Sy "stjärnor" i ögonen med 3 stygn som korsar varandra. 

 

Näbb 
Lägg upp 21 m med orange restgarn på st nr 3 ½. Sticka fram och 

tillbaka i slätstickning, samtidigt som det minskas 1 m i början 

och slutet av vartannat v till det återstår 3 m på v. Lyft 1 m, 

sticka 2 m rätt tills, och lyft den lösa m över (=1 m). Fäst tråden, 

men behåll en lång trådände. Använd trådänden till att sy ihop i 

sidorna. Fyll i näbben med stoppning och dra lätt i trådänden så 

att näbben böjer sig. Fäst trådänden när du är nöjd med formen 

på näbben. 

Sy fast ögonen och näbben på huvudet med lösa stygn (se bild). 

 

Klipp till trådar av orange Viking Alpaca Superfine (ev restgarn) 

om 20 cm och fäst på huvudet med fransknutar (=hår). Börja 

överst och arbeta nedåt huvudet. Sluta när du tycker att håret är 

fylligt nog och klipp till håret i olika längder så att gosedjuret får 

ett ruffsigt utseende. 

 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 

Virkad overall och gosedjur      1110-6 

Storlekar: 6 9/12 18/24 mån 

Övervidd ca: 60 66 72 cm 

Längd ca: 55 64 74 cm 

Ärmlängd ca: 17 21 25 cm 

Benlängd ca: 18 20 24 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härva a 100 gram, Viking Odin (100% superwash, ull), 

nystan a 100 gram 

 

OVERALL 
Beige nr 407         2              2               3 härvor   

Vir nr 402             1              1               1 härva    

Brun nr 409          1               2               2 härvor  

Vit (natur), svart och orange restgarn 

 

GOSEDJUR 
Beige nr 407        använd rester från klänningen eller 1 härva   

Brun nr 409          använd rester från klänningen eller 1 härva   

Vit nr 402             använd rester från klänningen eller 1 härva 

Vit (natur) och svart restgarn (vi har använt Viking Sportsgarn) 

Orange restgarn (vi har använt Viking Alpaca Superfine nr 251) 

 

Virknålar och tillbehör: virknål nr 5 ½ + 3 ½ till ögonen på 

gosedjuret 

+ 4 knappar 

+ stoppning till gosedjuret 

 

Virkfasthet: 12 stolpar på bredden med virknål nr 5 ½ mäter ca 

10 cm. För att få ett lyckat resultat, är det viktigt att hålla 

virkfastheten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OVERALL 

OBS! Alla v börjas med 1 lm = 1:a fm/1:a uhst/1:a hst eller 2 

lm = 1:a st och avslutas med 1 sm i den sista lm i början av 

varvet. 
 

Börja nederst på benet: virka 20-24-28 lm med beige och 

virknål nr 5 ½ och ta ihop med en sm till en ring. Virka 1 v runt 

med 1 st i varje m. På nästa v ökas det 8 jämnt fördelat genom att 

virka 3-2-4 st, *2 st i samma m, 1-2-2 st*, upprepa från *till* 

sammanlagt 7 ggr, virka 2 st i samma m, 2-0-2 st (=28-32-36 m). 

Sätt en mark i början på v (=insidan av benet). Virka sedan runt 

med 1 uhst i varje m och randmönster som förklaras ovan, 

samtidigt som det ökas 1 m på var sida om mark på vartannat v 

till det finns 44-48-52 m. Virka till benet mäter ca 18-20-24 cm 

(eller önskad längd). Lägg arb åt sidan och virka 1 ben till på 

samma sätt. 

 

Fortsätt virka runt över alla m på bägge benen så här: Virka från 

mark till mark på första benet, virka från mark till mark på det 

andra benet (=88-96-104 m). Sätt en mark mitt fram och mitt 

bak. Virka nu runt med ränder som tidigare, samtidigt som det 

minskas 1 m på var sida om mark på vartannat v 4 ggr (=72-80-

88 m). Virka 4 v. 

Nästa v: Börja mitt fram och virka 2 sm, 1 uhst i varje m till det 

återstår 2 m på varvet (=4 m öppning mitt fram till kanter). 

Fortsätt nu virka fram och tillbaka. 

Nästa v (avigan): Vänd och virka 1 hst i varje m. 

Nästa v: (rätan): Vänd och virka 1 uhst i varje m. 

Upprepa de 2 sista v till hela arb mäter ca 41-40-58 cm. Sätt en 

mark  i var sida med 34-38-42 m till bakstycket och 17-19-21 m 

till varje framstycke. Dela arb vid mark och virka var del för sig. 

 

Bakstycke 
Virka fram och tillbaka med ränder som tidigare till arb mäter ca 

55-64-74 cm och ärmhålet mäter ca 14-15-16 cm. Fäst tråden. 

 

Höger framstycke 
Virka fram och tillbaka som på bakstycket, men när arb mäter ca 

51-60-69 cm maskas det av för halsringning så här (lika för alla 

storlekar): 

Nästa varv: Börja från rätan och virka 4-5-6 sm, 2 uhst tills, 1 

uhst i varje maska varvet ut. Vänd och virka 1 hst i varje m 

tillbaka. 

Nästa v: vänd och virka 1 sm, 2 uhst tills, 1 uhst i varje m v ut. 

Vänd och virka hst tillbaka. 

Nästa v: vänd och virka 2 uhst tills, 1 uhst i varje m v ut.  

Vänd och virka hst tillbaka. 

Virka sedan fram och tillbaka till arb är lika långt som 

bakstycket. 

 

Vänster framstycke virkas lika, men spegelvänt (börja på avigan 

och minska genom att virka 2 hst tills). 

 

Ärm 
Virka 16-20-24 lm med beige och virknål nr 5 ½ och ta ihop till 

en ring med 1 sm. Virka 1 v runt med 1 st i varje m. På nästa v 

ökas det 8-6-4 m jämnt fördelat (=24-26-28 m). Sätt en mark vid 

v början (=mitt under ärmen). Virka runt med 1 uhst i varje m 

och randmönster, samtidigt som det ökas 1 m på var sida om 

mark på var 2:e – 3:e - 4:e v till det är sammanlagt 34-36-38 m. 

Virka till ärmen mäter uppgiven eller önskad längd. Fäst tråden. 

Virka 1 ärm till på samma sätt. 

 

Montering 
Sy ihop axelsömmarna. 

 

Höger framkant 
Börja nederst i sprundet med beige och virka 1 fm i varje m upp 

till halsringningen (ca 28-36-42 m). Virka sammanlagt 5 v fram 

och tillbaka med fm. Fäst tråden. Markera ut 4 knappar. Det 

översta ca 1 cm nedanför kanten och det nedersta ca 3 cm från 

Virkförkortningar: 
Lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast maska, hst = 

hals stolpe, uhst = utvidgad halvstolpe, st = stolpe 

skl = spissklase 

Så här virkas en utvidgad halvstolpe (uhst): 
Gör ett omslag om virknålen, stick in virknålen i nästa m, dra 

igenom tråden (= 3 m på nålen). Dra nu igenom den första m 

genom den mittersta m (= 2 m på nålen). Gör ett nytt omslag 

och dra igenom dessa 2. 

Så har virkas 2 uhst ihop (minska 1 m): 
Virka 1 uhst, men uteslut sista omslaget så att du nu har 2 m 

på nålen. Virka 1 uhst till och dra tråden igenom alla m på 

nålen. 

Öka 1 m: virka 2 m i samma m. 

 

Randmönster: 
*3 v beige, 1 v brunt, 2 v vitt, 1 v brunt*, upprepa från *till*. 

 



kanten. De andra placeras jämnt mellan dessa. 

Vänster framkant virkas lika, men knapphål på v 3 och sedan 

mitt emot mark på högra framkanten. Knapphålen virkas genom 

att hoppa över 1 m med 1 lm. 

  

Luva 
Virka 48-52-56 lm med beige. Virka 2 v fram och tillbaka med 1 

st i varje m. Virka sedan 1 uhst i varje m på rätan och 1 hst i 

varje m på avigan och randmönster samt minska samtidigt 1 m i 

början och slutet av vart 4:e varv 4 ggr (=40-44-48 m). Virka nu 

utan minskningar till arb mäter ca 15-17-19 cm. Börja från rätan 

och minska sedan så här: 

Nästa v: virka 5-6-7 sm, 2 uhst tills, 1 uhst i varje m till det 

återstår 5-6-7 m. 

Nästa v: vänd och virka 2 hst tills, 1 hst i varje m till det återstår 

6-6-7 m. 

Nästa v: vänd och virka 2 uhst tills, 1 uhst i varje m till det 

återstår 6-6-7 m. 

Nästa v: vänd och virka 2 hst tills, 1 hst i varje m till det återstår 

6-6-7 m. 

Nästa v: vänd och virka 2 uhst tills, 1 uhst i varje m till det 

återstår 6-6-7 m. Fäst tråden. 

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

halskanten, börja mitt bak i nacken och sy fram mot öppningen 

mitt fram (vid behov rynka den bak i nacken). 

 

Uggleficka 
Virka 6 lm med brun och virknål nr 5 ½. 

Varv 1: Vänd och virka 1 lm (= 1:a fm), 1 fm i varje m varvet ut. 

Varv 2: Vänd och virka 1 lm, 2 fm i nästa m, 1 fm i varje m till 

det återstår 1 m, 2 fm i nästa m (=8 fm). 

Varv 3: Upprepa varv 1. 

Varv 4: Upprepa varv 2 (=10 fm). 

Nu virkas 5 v fram och tillbaka med 1 fm i varje m (börja varje 

varv med 1 lm = 1:a fm). 

Varv 10: virka 3 lm, 1 fm i varje m till det återstår 1 m, virka 3 

lm, 1 fm i sista m. Fäst tråden. 

 

Ögon – gör 2 stycken (se bild)  
Sy först en cirkel (ca 3 ½ cm i diameter) med vitt Viking Eco 

Alpaca som visas på skissen. Skissen visar 5 grundstygn, här 

används det 7. Gör cirkeln genom att sy tråden växelvis över och 

under grundstygnen till cirkeln är så stor som Du vill ha den. 

 

 
 

Sy därefter en mindre cirkel (ca 2 cm i diameter) med svart 

restgarn ovanpå den vita med plattsöm. 

Till slut sys en mindre cirkel (ca 1 cm i diameter) med vitt 

restgarn ovanpå den svarta med plattsöm. 

 

Näbb 
Virka en diamantformad näbb med orange restgarn med raka 

stygn mellan ögonen (se bild). 

 

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

avigan. 

 

GOSEDJUR 
  

 

 

 

 

 

 

 

Virka 14 lm med beige och virknål nr 5 ½.  

Varv 1: Virka 1 lm (=1:a fm), 1 fm i varje m till återstår 1 m på 

v, virka 3 fm i nästa m, virka tillbaka längst den andra sidan av 

lm-varvet med 1 fm i varje m till det återstår 1 m, virka 2 fm i 

nästa m och sluta med 1 sm i lm i början av varvet. (=30 m) 

Varv 2: Virka 1 lm, 1 fm i varje m, sluta med 1 sm i lm i början 

av v. 

Upprepa v 2, 2 ggr till. Byt till brunt. 

Varv 5: Virka 1 lm, 2 fm, *1 skl, 5 fm*, upprepa från *till* 3 ggr 

till , skl, 2 fm, sluta med 1 s i lm i början av v. 

Upprepa v 2, 3 ggr. Byt till beige. 

Upprepa v 5. 

Upprepa v 2, 3 ggr. Byt till beige. 

Upprepa v 5. 

Upprepa v 2, 12 ggr. Fäst tråden men med en lång trådände till 

att sy ihop toppen. 

Fäst eventuella lösa trådar inne i gosedjuret snyggt på avigan och 

fyll med fyllningsmassa. 

Sy ihop i toppen och dra åt tråden så att toppen får en lätt 

böjning, och fäst tråden. 

 

Ögon – gör 2 st (se bild) 
Sy först en cirkel (ca 6 cm i diameter) med vitt Viking Eco 

Alpaca (ev restgarn) som visas på skissen (se skissen under 

ögonen på ugglefickan). Skissen visar 5 grundstygn, här är det 

använt 9. 

Gör cirkeln genom att sy tråden växelvis över och under 

grundstygnen till cirkeln är så stor Du vill ha den. 

Virka därefter en mindre cirkel med svart restgarn och virknål nr 

3 ½ så här: 

Börja med en ögla och fäst med 1 sm. 

Varv 1: Virka 1 lm, 5 fm om ringen, 1 sm i lm i början av v. 

Varv 2: Virka 1 lm, 1 fm i samma m, 2 fm i varje m, sluta med 1 

sm i lm i början av v. 

Upprepa v 2, 1 gång till. Fäst tråden. 

Sy fast denna cirkel mitt på den vita cirkeln. 

Till slut sys en mindre cirkel (ca 1 ½ cm i diameter) med vitt 

restgarn uppe på den svarta med plattsöm. 

 

Näbb 
Nu sys som visas på skissen med orange Viking Alpaca 

Superfine (ev restgarn). 

 
 

 

skl = stick ned virknålen till höger framför fm 1 varv under och 

2 m till höger framför nästa fm, gör ett omslag, dra igenom 

öglan, stick ned virknålen till höger framför fm, omslag, dra 

öglan igenom, stick ned virknålen till höger framför fm 1 varv 

under och 2 m till vänster, (förläng alla dessa m så att arb inte 

drar ihop sig), gör ett omslag på nålen och dra igenom 4 öglor 

på virknålen. 



Viking Eco Alpaca 

Dominosjal    1110-7 

Storlek                               one size 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka) 

härvor a 100 gram. Viking Odin (100% superwash, ull) 

nystan a 100 gram. 

 

Ljusgrå nr 413 ca             3 härvor   

Grå nr 415 ca                  3 härvor   

 

Stickor och tillbehör: kort rundst och strumpst nr 5 ½ + 1 

hyska. 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter 

ca 10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 
 

Börja sticka sjalen nedifrån spetsen och det stickas i 

dominoteknik upp mot nacken så som visas på skissen. 

Alla kantrutor stickas med ljusgrått. 

Alla mittrutor stickas i grått. 
 

Dominotecknik: 
Lägg upp 21 m + 20 m = 41 m. Sticka rätt tillbaka. Sticka sedan 

vidare i rätstickning fram och tillbaka så här: sticka 19 m, lyft 1 

m, sticka 2 m rätt tills, dra den lyfta m över de ihopstickade m, 

sticka 19 m, vänd och sticka 1 v utan minskning. Sticka 18 m, 

lyft 1 m, sticka 2 m rätt tills, dra den lyfta m över, sticka 18 m, 

sticka 1 v utan minskning. Fortsätt på detta sätt men med 1 m 

mindre på var sida om minskningen på vartannat v, till det finns 

1 m kvar. Klipp av tråden och dra den genom m. 

 

SJAL 

Ruta nr 1: (kantruta), sticka dominostickning, som beskrivet. 

Ruta nr 2: (höger kantruta), lägg upp 21 m och plocka upp de 

resterande 20 m längs kanten på ruta nr 1, så att den sista m som 

plockas upp möter spetsen i minskningen av ruta nr 1 = 41 m. 

Fortsätt sticka som beskrivet i dominoteknik. 

Ruta nr 3: (vänster kantruta), plocka upp 21 m längs vänster 

sida på ruta nr 1, lägg upp 20 m = 41 m. Fortsätt sticka som 

beskrivet i dominoteknik. 

Ruta nr 4: (höger kantruta), sticka som ruta nr 2, men den sista 

m skall möta spetsen på minskningen av ruta nr 2.  

Ruta nr 5: (mittruta), plocka upp 21 m längs vänstra sidan av 

ruta nr 2 och 20 m längs högra sidan av ruta nr 3 = 41 m. Sticka 

som beskrivet i dominoteknik. 

Ruta nr 6: (vänster kantruta), plocka upp 21 m längs vänstra 

sidan av ruta nr 3, och lägg upp 20 m = 41 m. Sticka som 

beskrivet i dominoteknik. 

Ruta nr 7: (höger kantruta), sticka som ruta nr 2, men sista m 

möter spetsen på föregående högra kantrutan. 

Ruta nr 8 och 9: (mittrutor), sticka som ruta nr 5, men plocka 

upp längs ruta 4 och 5, och 5 och 6. 

Ruta nr 10: (vänster kantruta), sticka som ruta nr 6, men plocka 

upp m längs ruta nr 6. 

Sticka rutorna från höger till vänster efter denna indelning till det 

finns 7 rutor på bredden (=28 rutor totalt). 

Sticka tillslut 8 trekanter från höger mot vänster som bildar 

slutkanten mot axeln så här: 

Börja med den högra trekanten nr 29 i ljusgrå och plocka upp 

21 m från höger mot vänster längs toppen av den sista högra 

rutan (där ruta nr 30 möter spetsen i ruta nr 22, se skiss). Vänd 

och sticka 1 kantm rätt, sticka 2 m rätt tills, sticka rätt v ut. Vänd 

och sticka 1 v utan minskning. Fortsätt att minska på samma sätt 

på vartannat v till det återstår 1 m. Klipp av tråden och dra den 

genom m. 

 

Trekant nr 30-35: Plocka upp 21 m med grått längs vänster sida 

av höger ruta och 1 m i v på höger sida av vänster ruta = 22 m. 

Vänd och sticka tillbaka så här: 1 kantm rätt, 2 m rätt tills, sticka 

rätt v ut. Vänd, sticka 1 kantm, 2 m rätt tills, sticka rätt v ut och 

plocka upp 1 m i nästa v på vänstra rutan = 21 m. Vänd och 

upprepa minskningen på varje v till det återstår 1m på v. Klipp 

av tråden och dra den genom m. 

 

Vänster kant nr 36: Plocka upp 21 m med ljusgrått längs 

vänstra sidan av ruta nr 28 (se skiss). Vänd och sticka 1 v rätt 

tillbaka. Vänd och sticka 1 kantm, 2 m rätt tills, sticka rätt v ut. 

Sticka rätt och upprepa minskningen på vartannat v till det 

återstår 1 m på v. Klipp av tråden och dra den genom m. Fäst alla 

lösa trådar.   

 

 
 



Viking Eco Alpaca 

Krage, vantar och benvärmare 1110-8 

Storlekar:                      4/6            8/12          Dam 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

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

a 100 gram. 

 

KRAGE 
grå nr 415 ca:                2               2                2 härvor  

FINGERVANTAR 
grå nr 415 ca:                1               1                1 härva 

BENVÄRMARE 
grå nr 415 ca:                2               2                 2 härvor  

 

+ 1 härva av vit nr 402 till broderier och virkkanter. (lika för alla 

storlekar. Använd ev restgarn). 

 

Stickor och tillhör: rund och strumpst nr 5 och 5 ½ + virknål nr 

5. 

 

Stickfasthet: 18 slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter ca 

10 cm. För att resultatet ska bli lyckat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 
 

KRAGE 
Börja överst och lägg upp 84-92-96 med grått på st nr 5. Sticka 

14-16-18 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 5 ½ och 

öka på v 1, 1m i i varje avigt fält och fortsätt sedan med 2 rm, 3 

am runt v 3. Öka nu på samma sätt med 4 am mellan de räta m. 

Upprepa ökningen på var 3:e v 2 ggr till =168-184-192 m. Sticka 

till arb från första ökningen mäter ca 10-12-14 cm. Maska av löst 

i resår. Fäst alla lösa trådar på avigan. Virka ett v i fm med 

virknål nr 5 och vitt garn runt kanten nederst på kragen och virka 

kräftm (virkas bakåt) tillbaka. Virka på samma sätt upptill. 

Brodera 2 st blommor med vitt garn och millefleurstygn (se 

skiss). 

 

FINGERVANTAR 
Lägg upp 28-32-36 m med grått garn på strumpst nr 5. Sticka 5-

6-7 cm resår med 2 rm, 2 am. Byt till strumpst nr 5 ½ och sticka 

1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 32-36-40 m. 

Fortsätt sticka slätstickning till arb mäter 7-9-11 cm från 

upplägggningskanten. Sätt mark i var sida med 16-18-20 m till 

var del. Sticka för tummen så här: 

Tumme: Börja från den ena mark. Sätt de 5-5-6 första m på en 

hjälp/tråd. Lägg upp 5-5-6 nya m på baksidan och fortsätt sticka 

runt i slätstickning till arb mäter ca 9-13-15 cm. 

Pekfinger: Sätt 4-5-5 m från översidan och 4-5-5 från 

undersidan av vanten på strumpst och plocka upp 1 m på var sida 

= 10-12-12 m. Fördela m över 3 strumpst och sticka slätstickning 

till pekfingret mäter ca 5-6-7 cm (kom ihåg att mäta på dig själv). 

På nästa v stickas det 2 m rätt tills v ut. Klipp av tråden och dra 

den genom de resterande m. Fäst tråden på avigan. 

Långfinger: Sätt de nästa 4-5-5 m från över- och undersidan av 

vanten på strumpst och plocka även upp 1 m i var sida = 10-12-

12 m. Fördela m över 3 strump och sticka slätstickning till 

långfingret mäter ca 6-7-8 cm. Minska på samma sätt som på 

pekfingret. 

Ringfinger: Sätt 4-4-5 m från översidan och 4-4-5 m från 

undersidan av vanten på strumps och plocka även upp 1 m i var 

sida = 10-10-12 m. Fördela m på 3 strumps och sticka 

slätstickning till ringfingret mäter ca 5-6-7 cm. På nästa v stickas 

det 2 m rätt tills v ut. Klipp av tråden och dra den genom de 

resterande m. Fäst tråden på avigan. 

Lillfinger: Sticka som pekfingret, men plocka upp 1 m mot 

ringfingret = 9-11-13 m. När arb mäter 4-5-6 cm maskas det av.  

Tumme: Sätt de 5-5-6 m från hjälpst/tråden på st nr 5 ½. Plocka 

upp 5-5-6 m på undersidan, samt 1 m i var sida = 12-12-14 m. 

Fördela på 3 strumpst och sticka slätstickning till tummen mäter 

ca 4-5-6 cm. Minska på nästa v genom att sticka 2 och 2 m rätt 

tills v ut. Klipp av tråden och dra den genom de resterande m.  

Fäst tråden på avigan. 

Sticka den andra vanten lika, men med tummen i motsatt sida 

(här sätts de 5-5-6 sista m på v av till tummen). Virka överst 1 v i 

fm, på bägge vantarna med vitt och virknål nr 5. Virka kräftm 

tillbaka. Brodera 2 st blommor med vitt garn och 

millefleursstygn på resårkanten. 

 

BENVÄRMARE 
Lägg upp 40-48-56 m på st nr 5. Sticka vidare runt i resår med 2 

rm, 2 am till arb mäter ca 25-35-42 cm (eller till önskad längd). 

Maska av. Virka 1 v fm runt kanterna, upptill och nedtill, med 

vitt garn och virknål nr 5.  Virka kräftm tillbaka. Sticka den 

andra benvärmaren lika. 

 

MILLEFLEUR BLOMST

 

 



Viking Eco Alpaca 

Skärmmössa och halsduk  1110-9 

Storlekar:                  2/4            6/8 År 

Huvudomkrets ca:      38               44 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

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

a 100 gram. 

 

MÖSSA 
Grå nr 415 ca:            1                 1 härva   

Vit nr 402 ca:             1                 1 härva    

 

HALSDUK 
Grå nr 415 ca:            3                 3 härvor  

Vit nr 420 ca:             1                 1 härva   

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 5 ½  

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter 

ca 10 cm. 16 m mosstickning på bredden mäter ca 10 cm. För att 

få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla stickfastheten.  

 

MÖSSA 
Börja med höger öronlapp: lägg upp 3 m med grått på st nr 5 

½. Sticka mosstickning fram och tillbaka (varv 1: 1 rm, 1 am, 

upprepas, Varv 2: 1 am, 1 rm upprepas) samtidigt som det ökas 1 

m i var sida på vartannat v till det finns 12-16 m på v, men på 

varv 6 stickas mönster I i slätstickning (börja med att räkna ut 

från mitten på öronlappen = mitt på mönstret och byt färgerna 

från grå till brunt). Fortsätt med mosstickning till arb mäter 7-9 

cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp lika. Lägg arb 

åt sidan. 

Sticka skärmen så här: lägg upp 14 m med grått på st nr 5 ½. 

Sticka mosstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 

m i var sida på vartannat v till det finns 24-28 m. Sticka till 

skärmen mäter 5-6 cm. Lägg arb åt sidan. 

Sätt alla delarna på samma rundst så här: höger öronlapp, 

skärmen (OBS! tänk på att skärmen ska vara rät när den vänds 

utåt), därefter vänster öronlapp och lägg till slut upp 12-10 m bak 

på mössan = 60-70 m. 

Fortsätt sticka runt med mosstickning till arb mäter 6-7 cm (mätt 

mitt fram), sticka mönster I och sedan mönster II. Sticka 1 v rätt 

och 4 v mosstickning. Börja nu minskningarna för toppen så här: 

Sätt 6-7 mark jämnt fördelat v runt (10 m mellan varje mark). 

Sticka slätstickning till 2 m innan mark, sticka 2 m rätt tills, 

upprepa vid varje mark v runt. Upprepa minskningen på varje v 

till det återstår 6-7 m. Klipp av tråden och dra den genom de 

resterande m. Dra åt tråden och fäst den på avigan. 

Tvinna två trådar i grått med dubbelt garn ca 35 cm (färdig 

längd). Fäst en snodd i varje öronlapp. 

 

Vänd skärmen med rätsidan utåt och sy fast den på mössan med 

små maskstygn. 

Fäst alla trådar på avigan. 

 

MöNSTER I

upprepas

mitt på öronlappen

MöNSTER II

upprepas

₌ vit

₌ grå
 

 

 

HALSDUK 
Lägg upp 33 m med grått på st nr 5 ½. Sticka 10 v fram och 

tillbaka med mosstickning. Minska på nästa v jämnt fördelat till 

31 m. Fortsätt sticka slätstickning och mönster I enligt 

diagrammet. Sticka nu med grått i mosstickning till arb mäter ca 

130 cm (eller ca 8 cm från önskad längd). Sticka mönster I i 

slätstickning, men upp och ned, så att halsduken blir lika i bägge 

ändar. 

Sticka 10 v fram och tillbaka med mosstickning. Maska av löst. 

Klipp fransar som mäter ca 10 cm, med tredubbelt garn, och fäst 

dem med ca 1,5 cm mellanrum längs bägge kanterna på 

halsduken. 

Fäst alla lösa trådar  snyggt på avigan. 

 

 

 



Viking Eco Alpaca 

Virkad herrmössa       1110-10 

Storlek:                    one size 

Huvudmått ca        50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härvor a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull), 

nystan a 100 gram. 

 

Vit nr 402 ca     1 härva 

Grå nr 415 ca     1 härva 

Svart nr 403 ca     1 härva 

 

Virknål och tillbehör:  nr 5 ½  

 

Virkfasthet: 12 fm på bredden med virknål nr 5 ½ mäter ca 10 

cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

virkfastheten. 
 

Virkförklaringar:  
Lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska 

 

MÖSSA 
Gör en ögla och fäst tråden med 1 sm. Virka 6 fm om öglan. Dra 

åt tråden och strama till öglan. Fäst med 1 sm. Börja alla varv 

med 1 lm och sluta alla varv med 1 sm. 

Varv 1: virka 2 fm i varje m = 12 m. 

Varv 2: virka *1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa från *till* v runt 

= 18 m. 

Varv 3: virka *2 fm, 2 fm i samma m*, uppepa från *till* v runt 

= 24 m. 

Fortsätt med dessa ökningar, men med 1 fm mer mellan varje 

ökning på vartannat v till det finns 60 m på v, och byt färg efter 

vart 7:e v. 

Fortsätt så här till arb mäter ca 22 cm (eller önskad längd). Klipp 

av tråden och dra den genom öglan. (OBS den sista färgranden 

blir tunnare än de andra). Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

 

 

Viking Eco Alpaca 

Mössa med krage och vantar   1110-11 

Storlekar:                    1             2             4/6 År 

Huvudomkrets ca:        38           40           42 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härvor a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull), 

nystan a 100 gram. 

 

MÖSSA MED KRAGE 
Beige nr 407 ca:          3             4             4 härvor   

Mellanbrun nr 408 ca:   1             1             1 härva   

Brun nr 409 ca:            1             1             1 härva   

 

VANTAR 
Beige nr 407 ca:          1             1            2 härvor   

Mellanbrun nr 408 ca:    rester från mössan 

Brun nr 409 ca:             rester från mössan 

 

Stickor och tillbehör: strumpst, kort (40 cm) och lång (80 cm) 

rundst nr 5 ½.  

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5 ½ mäter 

ca 10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 
 

MÖSSA MED KRAGE 
Börja med kragen och sticka uppåt mössan. 

Lägg upp 168-168-180 m på st nr 5 ½. Sticka runt 1 v rätt, 1 v 

avigt. Fortsätt med 2 v beige och 2 v brunt. Sticka slätstickning 

med mönster I enligt diagrammet. Sticka 1 v rätt med beige och 

minska 0-0-4 m jämnt fördelat = 168-168-176 m. Fortsätt med 

slätstickning och minska samtidigt så här: sticka 6 rm, 2 m rätt 

tills v runt, upprepa denna minskning på vart 4:e v, men med 1 m 

mindre mellan varje minskning, sammanlagt 4 ggr = 84-84-88 m. 

Sticka 2 v rätt, därefter 1 v där det minskas 8 m jämnt fördelat 

76-76-80 m. Sticka mönster II. Fortsätt sticka runt med 

slätstickning i beige. När arb mäter ca 15-16-17 cm minskas 8-4-

4 m jämnt fördelat = 68-72-76 m. Byt till mellanbrunt och sticka 

1 v rätt, därefter 4-4-5 cm resår med 2 rm, 2 am. Sticka 1 v rätt. 

Byt till beige och sticka 3 v rätt. Sätt en mark i var sida med 34-

36-38  till var del. Sticka 14-13-12 m och sätt de nästa 6-10-14 m 

på en hjälpst/tråd till öppning. Fortsätt i slätstickning fram och 

tillbaka, samtidigt som det maskas av för öppningen på var sida 

med 3,2,1 på vartannat v = 50-50-50 m. När arb mäter ca 12-12-

14 cm (mätt från början av öppningen) ökas det på vartannat v 

med 1 m 1 gång, 2 m 1 gång, 3 m 1 gång. Sticka 1 v runt från 

rätan och lägg upp 6-10-14 nya m över öppningen = 68-72-76 m. 

Sätt nya mark i sidorna med 34-36-38 m till var del. Fortsätt runt 

med slätstickning samtidigt som det ökas 1 m på var sida om 

sidomark, med 2 m mellan varje ökning, = 4 m per v, totalt 8-8-8 

ggr. Maska av löst. Vänd mössan, lägg den plant och sy ihop den 

i toppen så att det bildas en spets i var sida, (eller maska ihop). 

Öppning: 
Sätt m från hjälpst/tråden på st nr 5 ½ och sticka eller plocka upp 

44-44-44 m med beige längs kanten på öppningen = 50-54-58 m. 

Sticka runt ca 1 ½ - 2 – 2 ½ cm i resår med 2 rm, 2 am. Maska av 

löst. Klipp av tråden och fäst den på avigan.  

Fäst alla trådar snyggt på avigan. 

 



Gör en toffs med ca 5 cm i diameter med dubbel tråd i 

mellanbrunt och brunt. Sy fast toffsen i varje spets på mössan. 

MöNSTER I, 12 M

upprepas

mitt fram börja här

₌ beige

₌ mellanbrun
 

MöNSTER II

x ₌ beige
x x

x x ₌ mörk brun

upprepas

börja här  
 

 

VANTAR 
Lägg upp 24-28-32 m med mörkbrunt på st nr 5 ½. Sticka runt i 

resår med 2 rm, 2 am, i  6-7-8 cm. Sticka 1 v rätt. Byt till beige 

och sticka mönster II. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 2-2-3 

cm från resårkanten. Sätt en mark i var sida. 

Minskning för tumme; Börja vid det ena sidomark, och sticka 1 

rm, sätt 3-4-5 m på en hjälpst/tråd, lägg upp 3-4-5 m bakom de 

avsatt m, och sticka rätt v ut. Sticka mönter I, 1 gång på 

framsidan och 1 gång på baksidan av vanten, genom att räkna ut 

mitten på mönstret (tvinna den bruna tråden vid sidomark pga det 

långa mellanrumet mellan m). Fortsätt med beige till arb mäter 

ca 5-6-7 cm från tummen (eller ca 2 cm från hel längd). 

Minska så här: sticka 2 m vridet rätt tills före sidomark, och 2 m 

rätt tills efter sidomark, lika på bägge sidor. Minska på varje v till 

det återstår 8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande 

m. 

Tumme: Sätt 3-4-5 m från hjälpst/tråden på st nr 5 ½. Plocka 

upp 5-6-7 m bakom tummen och fördela m på 3 strumpst. Sticka 

runt i slätstickning till tummen mäter ca 3-3-4 cm. Minska 

genom att sticka 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den 

genom de resterande m. 

 

Sticka den andra vanten lika, men med tummen i motsatt sida. 

 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

På den minsta storleken (1 år) tvinnas en snodd i beige dubbelt 

garn, ca 95 cm långt. Sy fast en vante i varje ände av tråden, så 

att vantarna kan hänga runt halsen. 

 

 

Viking Eco Alpaca 

Virkad filt och kudde            1110-12            

Filt ca:                                  130 x 130 cm 

Kudde ca:                                       50 x  50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka) 

härva a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull) nystan 

a 100 gram. 

 

VIRKAD FILT 

Ljus grå nr 413     3 härvor 

Vit nr 402     6 härvor 

Beige nr 407       3 härvor 

Svart nr 403     4 härvor 

 

KUDDE 

Ljus grå nr 413     1 härvor 

Vit nr 402     1 härvor 

Beige nr 407       1 härvor 

Svart nr 403     2 härvor 

 

Stickor och tillbehör: virknål nr 5 ½ och 7 + 1 innerkudde 50 x 

50 cm 

 

Virkfasthet:  
12 st på bredden med virknål mäter ca 10 cm med st nr 5 ½. 

10 st på bredden med virknål nr 7 mäter ca 10 cm. För att få ett 

lyckat resultat är det viktigt att hålla virkfastheten. 

 

Virkförkortningar: 
Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fast maska, hst=halvstolpe, 

st=stolpe, dst=dubbelstolpe, lmb=luftmaskbåge, 

pqm=piquemaska 

 

Picot: virka 4 lm, 1 sm i den första sm. 

Piquemaska= 1 st och 1 hst virkas ihop så här: virka 1 st, men 

uteslut sista genomdragningen. Virka 1 hst i samma m och dra 

tråden genom alla 4 m på virknålen. 

 

FILT 

Filten virkas från mitten och utåt. OBS! Mönstret vrider sig 

något. 
Virka 6 lm med ljusgrått med virknål nr 7 och slut till en ring 

med 1 sm. 

Varv 1: virka 1 lm, 15 fm om ringen. Sluta med 1 sm i lm i slutet 

av v. 

Varv 2: virka (3 lm, 3 st, 3 lm) i den sista sm från varv 1, virka 1 

sm i nästa m, virka *(1 sm, 3 lm, 3 st, 3 lm) i nästa m, 1 sm i 

nästa m*. Upprepa från *till* v runt, till det är 8 blad. Sluta med 

1 sm i 1 lm i början av v. 

Varv 3: virka 1 lm + 1 fm i samma m, *5 lm, hoppa över 2 blad, 

1 fm i nästa fm*. Upprepa från *till* v runt och sluta med 1 sm i 

fm i början av v (4 lmb). 

Varv 4: virka *(4 lm, 5 dst i lmb, 4 lm, 1 sm i lmb) 2 ggr i varje 

lmb, virka 1 sm i nästa lmb*. Uppepa från *till* v runt och sluta 

med 1 sm i den första lm i början av v (=8 blad). 

Varv 5: Byt till vitt och virka på baksidan av blomman. *Virka 1 

fm runt på blomman, 7 lm*. Upprepa från *till* 4 ggr och sluta 

med 1 sm i fm i början av v. (=4lmb). 

Varv 6: virka 1 sm i den första lmb, 3 lm, 4 st, 2 lm, 5 st i 

samma lmb. *5 st, 2 lm (=hörna), 5 st*, upprepa 3 ggr från *till* 

och sluta med 1 sm i den tredje av lm i början av v. 



Varv 7: virka 2 lm + 1 hst i samma m (=1:a pqm), 1 pqm i varje 

m, men virka (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb i varje hörna, sluta med 1 sm 

i den andra lm i början av v (=10 pqm på varje sida, 40 pqm 

totalt). 

Varv 8: (pqm-varv): upprepa v 7, men med 2 pqm mer mellan 

varje hörna. 

Varv 9: (fm-varv): Byt till svart. Virka 1 lm, 1 fm i varje m, 

men i varje hörna virkas det (1 fm, 2 lm, 1 fm). Sluta med 1 s i 

lm i början av v. 

 

Virka sedan ränder som upprepas till hel längd, så här: 

2 x pqm-v med beige 

1 x fm-v med svart 

3 x pqm-v med vitt 

1 x fm-v med svart 

2 x pqm-v med ljusgrått 

1 x fm-v med svart 

3 x pqm-v med vitt 

1 x fm-v med svart 

1 x pqm-v med svart 

1 x fm-v med svart 

 

När arb mäter hel eller önskad längd virkas en kant runt filten så 

här: 

Börja mitt på den ena sidan med samma färg som det sista v med 

virknål nr 7. Virka 1 lm *3 fm, picot*, upprepa från *till* runt 

hela filten, men i varje hörna virkas det (2 fm, 1 lm, 1 picot, 1 lm, 

2 fm) i samma m. Sluta med 1 sm i lm i början av v. 

Virka 1 sm i varje m på v 2 (runt bladen på den minsta blomman) 

med svart. 

Fäst alla lösa trådar på avigan. 

 

KUDDE 
Virka som fyrkanten på filten, men med virknål nr 5 ½ till arb 

mäter ca 50 cm. 

Baksidan: 
Börja med en fingerögla med svart och fäst tråden med 1 sm.  

Varv 1: virka 2 lm, 15 st om öglan, dra i trådänden och strama 

åt. Sluta med 1 sm i den andra lm i början av v. 

Varv 2: virka 1 lm, *1 hst, (1st, 2 lm, 1 st) i samma m, 1 hst, 1 

fm*. Upprepa från *till* v runt och sluta med 1 sm i lm i början 

av v.  

Varv 3: virka 2 lm + 1 hst i samma m (=1:a pqm), 1 pgm i varje 

m men virka (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb i arje hörn, sluta med i sm i 

2:a lm i början av v (4 pqm på varje sida, 16 pqm totalt). 

Varv 4 (pqm-v): upprepa 3:e v men med 2 pqm mer mellan 

varje hörn för varje gång. 

Varv 5 (fm-v): Byt till vitt. Virka 1 lm, 1 fm i varje m men i 

varje hörn virkas (1 fm, 2 lm, 1 fm). Sluta med 1 sm i lm i början 

av v. 

 

Virka vidare * 3 pqm-v med svart, 1 fm-v med vitt * upprepa 

från * till * till arb mäter ca 50 cm (sluta med svart). 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

Lägg frasidan och baksidan med avigan mot varandra och sy 

eller virka ihop 3 sidor med sm (klipp inte av tråden). 

Sätt i kudden och virka ihop den sista sidan. 

 

 

Viking Eco Alpaca 

Mössa, vantar och halsduk      1110-13 

Storlekar:                   6/8 år                    (Dam) 

Huvudomkrets ca:       46 cm                    50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härvor a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull), 

nystan a 100 gram. 

 

MÖSSA 
Ljusbeige nr 407 ca:        1                     1 härva   

Mörkbrun nr 409 ca:        1                     1 härva 

Mellanbrun nr 408 ca:      1                     1 härva   

 

VANTAR 
Ljusbeige nr 407 ca:         1                     2 härvor   

Mörkbrunt nr 409 ca:          rester från mössan 

Mellanbrun nr 408 ca:         rester från mössan  

 

HALSDUK 
Ljusbeige nr 407 ca:          2                     3 härvor    

Mörkbrun nr 409 ca:           rester från mössan 

Mellanbrun nr 408 ca:         rester från mössan 

 

Stickor och tillbehör: strumpst och kort rundst nr 5 ½, virknål 

nr 5, ca 8 (11) vita pärlor. 

 

Stickfasthet: 18 m slätstickning på bredden med st nr 5,5 mäter 

ca 10 cm. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

stickfastheten. 
 

Virkförklaring: 
Lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygaska, st=stolpe, 

lmb=luftmaskbåge 

 

VIRKAD BLOMMA 
Virka 6 lm med mörkbrunt och ta ihop till en ring med 1 sm.  

Varv 1: 1 fm, (1 fm om ringen, 2 lm) 6 ggr, 1 sm i lm i början av 

v = 6 små lmb. 

Varv 2: 1 sm i första lmb (1 lm + 1 fm + 3 st + 1 lm + 1 fm) i 

varje lmb (= 1 blad), sluta på samma sätt som på varv 1. 

Varv 3: byt till mellanbrun, 1 lm, 1 fm i lmb mellan det första 

och andra v (bladet bakom), 4 lm (1 fm i lmb mellan nästa fm på 

det första v, 4 lm), upprepa från (-) v runt, sluta på samma sätt 

som på varv 1. 

Varv 4: som varv 2 men virka 5 st i stället för 3 st.  

Klipp av tråden och dra den genom m. Fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

 

MÖSSA 
Börja med höger öronlapp: Lägg upp 4 (6) m med ljusbeige på st 

nr 5 ½. Sticka slätstickning fram och tillbaka, samtidigt som det 

ökas 1 m i var sida på vartannat v till det finns 14-18 m på v. 

Sticka till öronlappen mäter 8 (10) cm. Lägg arb åt sidan. Sticka 

den andra öronlappen lika. Sticka sedan runt i slätstickning på en 

kort rundst nr 5 ½ så här: sticka m från rätan på vänster öronlapp, 

lägg upp 38 (36) m (=fram på mössan), sticka höger öronlapp, 

lägg upp 18 (18) m (=bak på mössan) = 84 (90) m. Sticka runt i 

slätstickning till arb mäter ca 14 (16) cm, mätt från mitt fram. 

Börja minskningarna genom att sticka 4 m rätt, 2 m rätt tillls v 

runt. Upprepa denna minskning på vartannat v, men med 1m 

mindre mellan varje minskning till det återstår 14 (15) m. Klipp 



av tråden och dra den genom de resterande m. Dra åt tråden och 

fäst den på avigan. 

 

Virka en picotkant med ljusbeige runt kanten på mössan så här: 

stick ner nålen i 1:a lm bak på mössan och dra igenom tråden 

med 1 sm. Virka (4 lm, 1 sm, i den första lm, 1 fm i den andra 

stickade m), upprepa denna indelning runt hela kanten på 

mössan. Klipp av tråden och dra den genom m. Fäst tråden på 

avigan. 

 

Gör 3 virkade blommor (eller önskat antal), som beskrivs ovan. 

Sy fast blommorna på den ena sidan av mössan i en samlad 

grupp. Sy fast en mellanstor passande vit pärla i mitten av varje 

blomma. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

VANTAR 
Lägg upp 32-40 m med ljusbeige på st nr 5 ½. Sticka 9 cm runt i 

slätstickning. Vänd arb (sista v = vikkant) och fortsätt i 

slätstickning till arb mäter ca 18 cm från uppläggningskanten. 

Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas 4 m jämnt fördelat = 36-44 

m. Fortsätt i slätstickning som tidigare ca 4-6 cm. Sätt en mark i 

var sida med 18-22 m mellan var del. 

 

Minskning för tumme: Börja vid den ena sidomark och sticka 1 

rm, sätt 4-5 m på en hjälpst/tråd, lägg upp 4-5 m på baksidan av 

de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning som 

tidigare ca 8-10 cm (eller 3 cm från önskad längd). Minska sedan 

så här: sticka 2 m rätt tills innan första sidomark, och 2 m rätt 

tills efter första sidomark, och minska på samma sätt vid den 

andra sidomark. Minska på detta sätt på varje v till det finns 8-8 

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

åt tråden och fäst den på avigan. 

 

Tumme: Sätt de avsatta 4-5 m från hjälpst/tråden på st nr 5 ½. 

Sticka eller plocka upp 4-5 nya m på baksidan av tummen + 1 m 

i varje sida = 10-12 m. Sticka runt i slätstickning till tummen 

mäter ca 5-6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 

m rätt tills v runt = 5-6 m. Klipp av tråden och dra den genom de 

resterande m. Dra åt tråden och fäst den på avigan. 

 

Sticka en vante till, men med tummen i motsatt sida. 

 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

Virka en picotkant (som på mössan), i ljusbeige längs 

uppläggningskanten på bägge vantarna. 

 

Virka 2 (eller önskat antal) blommor som beskrivs ovan. Sy fast 

dem på vikkanten på varje vante med en passande pärla i mitten 

som på mössan. 

 

HALSDUK 

(Stickas i slätstickning, men kan ev stickas i rätstickning = räta m 

på varje v). 

Lägg upp 30 m med ljusbeige på st nr 5 ½. Sticka 140-160 cm 

(eller önskad längd) i slätstickning fram och tillbaka, men börja 

alltid varje v med 3 rm (som bildar kantm). Maska av löst. 

Klipp av tråden och fäst den på avigan. 

 

Virka en picótkant (som beksrivs på mössan) i ljus beige på varje 

enda av halsduken. 

Gär 4 (eller önskat antal) virkade blommor som beskrivs. Sy 

blommorna snyggt på rätsidan i varje enda av halsduken. Fäst 

pärlor i varje blomma som beskrivs på mössan. 

 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

 

Viking Eco Alpaca 
Virkad filt och nackkudde       1110-14 
Filt ca                100 x 150 cm 

Nackkudde ca                   45 x 15 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpacka), 

härvor a 100 gram. Viking Odin (100% superwash ull), 

nystan a 100 gram. 

 

FILT 

Ljus grå nr 413     4 härvor 

Vit nr 402     4 härvor 

Beige nr 407     4 härvor 

Svart nr 403     4 härvor 

 

NACKKUDDE 

Ljus grå nr 413     2 härvor 

Vit nr 402     1 härvor 

Beige nr 407     1 härvor 

Svart nr 403     1 härvor 

 

Virknål och tillbehör: virknål nr 5 ½ + 1 nackkudde 45 x 15 cm 

 

Virkfasthet:  

12 st på bredden med virknål nr 5 ½ mäter ca 10 cm. i virkad ruta 

mäter ca 25 cm. 

För att få ett lyckat resultat är det viktigt att hålla 

virkfastheten. 

 

Virkförkortningar: 
Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fastamaska, st=stolpe, 

dst=dubbelstolpe, spfm = spets fastamaskor, stgr = stolpgrupp, 

lmb=luftmaskbåge 

 

Spets fastamaskor (spfm): stick ner nålen i en eller flera m 

varvet under nästa m, men virka som en vanlig fm. Förläng 

maskan så att arb blir jämnt. 

 

Stolpgrupp (stgr): virka 1 dst i nästa 3 m, men uteslut de sista 

genomdragningen på varje dst så att du får 1 m mer på nålen för 

varje gång. När alla 3 dst är virkade är det 4 m på nålen. Dra 

tråden genom alla m på nålen samtidigt. 

 

RUTA (ca 25 x 25 cm) 

Virka 15 lm med vitt och virknål nr 5 ½ och gör till en ring med 

1 sm i 1:a lm. 

Varv 1: virka 3 lm (=1:a st), därefter 35 st på ringen. Sluta med 1 

sm i 3:e lm i början av v. 

Varv 2 (ljus grå): virka * 1 stgr (1:a stgr = 4 lm, 2 dst), 3 lm, 

picot, 3 lm *, upprepa från * till * 12 ggr och sluta med 1 sm i 

4:e lm i början av v. Fäst och klipp av tråden. 

Varv 3 (beige): Sätt nålen igenom 1:a picot och färst tråden med 

1 sm, virka * (5 lm, 1 sm i nästa picot) 2 ggr, 10 lm, 1 sm i nästa 

picot *, upprepa från * till * 4 ggr och sluta med 1 sm i 1:a lm i 

början av v. 



Varv 4: virka * (1 st (1:a st = 3 lm) i nästa sm, 5 st i nästa lmb) 3 

ggr, (2 st, 2 lm, 2 st)(=hörn), 5 st i samma lmb *, upprepa från * 

till * 4 ggr och sluta med 1 sm i 3:e lm i början av v. 

Varv 5 (svart): virka 1 st (1:a st = 3 lm) i varje m v runt, men i 

lmb i varje hörn virkas nytt hörn. Sluta med 1 sm i 3:e lm i 

början av v och fäst tråden på avigan. 

 

FILT 

Virka 8 rutor och sy ihop 4 och 4 av dessa tillsammans till 2 

remsor. Börja på rätan på den ena långsidan och virka ca 130 st 

med svart och virknål nr 5 ½. Virka vidare fram och tillbaka med 

st och ränder såhär: * 1 rand svart, 1 rand beige, 1 rand ljus grå, 1 

rad vitt *, upprepa från * till * till det randiga delen av arb mäter 

ca 20 cm. 

Virka ca 55 cm på samma sätt längs den andra långsidan (sluta 

med en svart rand). Virka med sm och sy på den andra remsan 

med rutor. Virka ca 20 cm med ränder längs den andra långsidan. 

Fäst tråden. 

Virkkant: 

Börja mitt på den en kortsidan med ljus grått och virknål nr 5 ½. 

Virka 1 lm, * 3 fm, picot *, upprepa från * till * runt hela filten, 

men i varje hörn virkas det (2 fm, 1 lm, picot, 1 lm, 2 fm) i 

samma m. Sluta med 1 sm i lm i början av v. Fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

 

NACKKUDDE 

Randmönster: * 6 ränder beige – 6 ränder ljus grått – 6 

ränder vitt – 6 ränder svart *, upprepa från * till *. 

Virka 51 lm med beige och virknål nr 5 ½. 

* Varv 1: Vänd och virka 1 lm (=1:a fm), 1 fm i varje m (=50 

fm). Upprepa 1:a v 4 ggr till och byt färg på slutet av sista varvet. 

Varv 6: virka 1 lm, 1 fm, (1 fm, 1 spfm i v under nästa m, 1 

spfm i 2 v under nästa m, 1 spfm i 3 v under nästa m, 1 spfm i 4 

v under nästa m, 1 spfm i 5 v under nästa m) 8 ggr, 1 fm i sista 

m. 

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

varv 7 4 ggr till och byt färg på slutet av sista varvet. 

Varv 12: virka 1 lm, 1 fm i första m, (1 spfm i 5 v under nästa m, 

1 spfm i 4 v under nästa m, 1 spfm i 3 v under nästa m, 1 spfm i 

2 v under nästa m, 1 spfm i 1 v under nästa m, 1 fm) 8 ggr, 1 fm i 

sista m. * 

Upprepa från * till * till arb mäter ca 45 cm. Fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. Sy och virka ihop kortsidorna med sm. 

 

Sträck ut arb i sidorna så att det sticker ut ca 2 cm utanför 

kudden. Tråckla en tråd (ljus grå) längst ytterkanten i varje sida 

och dra samman till öppningen mäter ca 10 cm i diameter och 

tyget ligger fint över kanterna. Fäst tråden ordentligt. 

 

Sidostycken - gör 2 stycken 

Virka 5 lm med ljus grått och virknål nr 5 ½ och gör till en ring 

med 1 sm. 

Varv 1: virka 2 lm (=1:a st), 11 st i ringen och slta med 1 sm i 

2:a lm i början av v (=12 st) 

Varv 2: virka 2 lm + 1 st i samma m, 2 st i varje m v ut, sluta 

med 1 sm i 2:a lm i början av v (=24 st) 

Varv 3: virka 2 lm (=1:a fm + 1 lm), (1 fm, 1 lm) i varje m v ut, 

sluta med 1 sm i 1:a lm i början av v. 

Varv 4: virka (1 sm, 2 lm, 1st) i 1:a lmb, 2 st i varje lmb v ut, 

sluta med 1 sm i 2:a lm i början av v. Fäst tråden. 

 

Sy sidostyckena på sidorna på kudden. Se till att sidostyckena 

täcker hela kanten på tyget. Fäst alla lösa trådar. 

 

 

 

   

 

 

 

 


