
KATALOG 1113 

Viking Sportsgarn 

Sittunderlag    1113-1 

Storlek efter tovning:              ca 50x40 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Sport (40% ull, 30% 

alpacka, 30% nylon), Viking Sportsgarn ( 100% ull), Viking 

Sportsragg ( 60% ull, 20% akryl, 20% nylon) nystan a 50 gr. 

 

Röd nr 150     ca 2 nystan 

Ljusgrön nr 132     ca 2 nystan 

Mörkröd nr 160     ca 2 nystan 

Mörk grön nr 133     ca 2 nystan 

Grå nr 115     ca 1 nystan 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 6 (7 stycken) 

Stickfasthet (innan tovning): 14 m på st 6 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Lägg upp 3 m på 3 st nr 6 med röd (=9m) sticka runt * 1 v med 1 

rm, 1 omslag och sticka sen 1 v rätt *. Upprepa från * till * 1 ggr 

(=12 m). Sätt m på 6 stickor med 2 m på var sticka. Fortsätt 

sticka runt och öka med 1 omslag i slutet på varje sticka 

vartannat varv till arb är färdigt. 

Sticka ränder så här: 

Fortsätt med röd till det är 10 m på var sticka 

Byt till ljusgrön och sticka till det är 15 m på var sticka 

Byt till mörkröd och sticka till det är 23 m på var sticka 

Byt till mörkgrön och sticka till det är 28 m på var sticka 

Byt till röd och sticka till det är 31 m på var sticka 

Byt till grå och sticka till det är 36 m på var sticka 

Byt till mörkgrön och sticka till det är 38 m på var sticka 

Byt till ljusgrön och sticka till det är 43 m på var sticka 

Byt till mörkröd och sticka till det är 45 m på var sticka 

Byt till röd och sticka till det är 50 m på var sticka 

Maska av. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

Tovning 

Tvätta plagget med grönsåpa eller Milo i maskin på 40-60 

grader fintvätt. Stora plagg tovar sig mer än små plagg så 

tvätta gärna små plagg tillsammans en handduk eller jeans. 

Sträck och forma plagget medan det är vått. Tvätta sedan 

plagget på ull programmet. OBS! Tvättmaskiner kan tova 

olika så prova dig fram och tova ev ett stickprov innan du 

tovar ett helt plagg! 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

8 kantigt sittunderlag till barn 1113-2 
Storlek efter tovning              ca 40x40 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka) nystan a 50 gr. 

Ljus beige nr 150     ca 8 nystan 

 Garntofsar:  

Alt nr 1: 

Viking sportsgarn  

Röd nr 150         1 nystan 

Alt nr 2: 

Viking sportsgarn 

Rosa nr 165         1 nystan 

Alt nr 3: 

Viking sportsgarn 

Brun nr 118         1 nystan 

Ögon, näsa, mun: 

Viking sportsgarn 

Svart nr 103 (ev rester)        1 nystan 

Rester i vitt nr 101 

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 7, virknål nr 3,5 

 

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

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Virkförklaring: 

Lm= luftmaska, sm= smygmaska, fm= fastmaska 

 

8 KANTIGT SITTUNDERLAG 

Lägg upp 26 m med ljusbeige på st 7. Sticka rätt fram och 

tillbaka samtidigt som det ökas 1m innanför kantmaskan i var 

sida i början av varje varv till totalt 68 m. Fortsätt fram och 

tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 27 cm från upplägget. 

Minska nu 1 m innanför kantmaskan i var sida i början av varje v 

till det återstår 26 m på varvet. Maska av löst. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på 1113-1 

Virka 2 ögon i svart med virknål 3,5 mm såhär: 

Börja med en fingerögla och fäst tråden med 1 sm. Virka 6 fm i 

öglan. Dra i trådarna och strama till öglan. Fäst med 1 sm. 

Varv 1: 1 lm, fortsätt med 2 fm i var m, avsluta med 1 sm. 

Varv 2: lika som varv 1 

Varv 3: 1 lm, * 1 fm, 2 fm i samma m * upprepa från * till * 

varvet runt, avsluta med 1 sm. 

Varv 4: 1 lm, * 2 fm, 2 fm i samma m *, upprepa varvet runt, 

avsluta med 1 sm. 

Klipp av tråden och trä den genom öglan. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy fast ögonen på det färdiga sittunderlaget. Brodera med rester 

av vitt garn, 2 rader med stjälkstygn runt ögonen. 



Brodera en mun i svart med stjälkstygn och ev en liten näsa. 

Gör 5 garntofsar med rött sportsgarn (samma färg på alla) ca 5 

cm i diameter. Sy fast dem ordentligt, jämnt fördelat på toppen 

och sidorna, placera 1 mitt på och 2 på var sida (se bild). 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor    1113-3 
Storlekar:        Barn         Dam          Herr 

Ca skostorlek:       30/34        36/39         41/43 

Garnalternativ: Viking naturgarn (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Mörk brun nr 618 ca 2  2  3 

nystan 

Beige nr 607 ca  1  1  1 

nystan 

Vit nr 602 ca  2  2  2 

nystan  

 

Stickor och tillbehör: parst och strumpst nr 10 

Stickfasthet före tovning: 10 m slätstickning på st 10 mäter ca 

10 cm. 

Stickfasthet efter tovning: ca 14 m slätstickning mäter ca 10 

cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 24-30-36 m med beige på parst nr 10. Sticka 2-3-3 cm 

rätstickning fram och tillbaka. Sticka ränder så här: 2 v med 

brunt- 2 v med beige-* 2 v vitt- 2 v beige- 2 v brunt * Upprepa 

från* till * till arb mäter ca 13-19-21 cm. Fortsätt runt i 

slätstickning med vitt till arb mäter 20-26-34 cm. Sticka 2 v 

slätstickning med beige, därefter 2 v med vitt. Fortsätt med brunt 

och minska för tå på nästa v så här: 2-3-2rm, 2 rm tills v runt, 

sticka 2 v utan minskning och minska på nästa v genom att sticka 

1-2-1rm, 2rm tills= 12-18-18 m kvar. Sticka 2v slätstickning. 

Minska nu genom att sticka 2 rm tills v runt=6-9-9 m på v. Klipp 

av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst tråden på 

avigan. Sy ihop hälen mitt bak. Sticka en till på samma sätt. 

Tova arb som förklarat på mönster 1113-1 

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovad hatt    1113-4 
Storlekar ca            6/10 år 

Huvudvidd ca             48 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Sport (40% ull, 30% 

alpacka, 30% nylon), Viking Sportsgarn ( 100% ull), Viking 

Sportsragg (60% ull, 20% akryl, 20% nylon) nystan a 50 gr. 

 

Hatt (A) 

Ljusrosa nr 165 ca    1 nystan 

Cerise nr 164 ca     1 nystan 

Mörkrosa nr 162 ca    1 nystan 

Lila nr 168 ca     1 nystan 

 

Hatt (B) 

Cerise nr 164 ca     1 nystan 

Orange nr 151 ca     1 nystan 

Grön nr 132 ca     1 nystan 

Lila nr 168 ca     1 nystan 

gul nr 145 ca     1 nystan 

 

Hatt (C) 

Grön nr 132 ca     1 nystan 

Ljuslila nr 167 ca     1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: liten rundst och strumpst nr 7 

 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 7 och dubbelt garn mäter 

ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

Stickfasthet efter tovning ca 14m slätstickning mäter ca 10 cm 

Följ basmönstret men sticka samtidigt randmönster så här: 

Randmönster alternativ (A) 

16 v med 1 tråd cerise och 1 tråd rosa- därefter 6 v med 1 tråd 

mörkrosa och 1 tråd lila, fortsätt vidare i dubbelt garn av 

mörkrosa till hel längd. 

Randmönster alternativ (B) 

4 v orange- 2 v cerise- 4 v grönt- 2 v lila - 6 v gul. Fortsätt vidare 

i dubbelt garn i lila till hel längd. 

Randmönster alternativ (C) 

6 v lila- 2 v grön- 6 v lila- fortsätt i dubbelt garn med 1 tråd lila, 

1 tråd grön till hel längd. 

BASMÖNSTER TILL FLICKHATT: 

Lägg upp 102 m i dubbelt garn A= ljusrosa/cerise, B= cerise, C= 

lila/ grön och på st 7mm. Sticka 4 v slätstickning, minska på 

nästa v så här: * 4 rm, 2 m rätt tills* upprepa v runt. Sticka 3 v 

rätt, och upprepa minskningen 1 ggr till men med 3 m mellan 

varje minskning = 68 m kvar på stickan. Fortsätt i slätstickning 

och sticka samtidigt ränder som förklarats under 

randalternativen. När arbetet mäter ca 18 cm, minska för toppen 

genom att sticka 2 rm, 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 2 v utan 

minskning därefter 1 rm, 2m rätt tills v runt. Sticka 2 v utan 

minskning, därefter 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v rätt utan 

minskning och till slut 2 m rätt tills, v runt till det är 9 m kvar på 

stickan. Klipp av tråden och trä den genom de rest m, dra till och 

fäst ordentligt på avigan. 

Tova arb som förklarat i 1113-1, sträck arb ordentligt medan 

det är vått. 

 



Viking Sportsgarn 

Tovade tofflor          1113-5 och 6 
Storlekar:    28/30   31/33       34/36    37/39      40/42      43/s45 

Garnalternativ: Viking alpacka sport (40% ull, 30% 

alpacka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60% ull, 20% akryl, 20% nylon) nystan a 50 gr. 

 

Dam (37/39) 

Grön nr 132      2          2           2         3             3     4 nystan 

Barn (34/36) 

Grå nr 115       1           1           1        1            1          2 nystan 

Rosa nr 165     1             1          1           2            2     2 nystan 

Stickor och tillbehör: rundst nr 7 

Stickfasthet (innan tovning): 14 m slätstickning på st 7 mäter 

ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

TOFFLOR 

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

till barn) på st 7. Sticka fram och tillbaka 10-12-12-16-20-22 v 

rätstickning (1v rätt från rätan, 1 v rätt från avigan). Fortsätt med 

grönt (byt ev till rosa här) och sticka 28-32-40-52-60-68 v över 

de mittersta 8-10-12-14-16-18 m. Plocka eller sticka upp 15-17-

21-27-31-35 m längs var sida av toffeln och sticka 6-8-10-12-14-

16 v rätstickning över alla m (= 78-84-96-114-128-144 m). Byt 

till grått till barn 2 v före minskning. Börja minskningen mot 

sulan genom att sticka 2 m rätt tills, 32-34-39-47-53-60 rm, 2m 

rätt tills, 6-8-10-12-14-16 rm (=fram), 2m rätt tills, 32-34-39-47-

53-60 rm, 2 m rätt tills. Upprepa minskningen på vartannat v 

(med 1m mindre mellan minskningarna på sidorna av toffeln och 

2 m mindre mellan minskningarna fram på toffeln) 2-2-2-2-3-3 

ggr. Fortsätt upprepa minskningen på varje v till alla m fram på 

toffeln är minskade och sista minskningen fram 2m rätt tills 2 

ggr, maska av. 

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

samma sätt.  

Tova arb som förklarat på första sidan. Ett bra tips är att ta på 

tofflorna medan de är blöta och forma dem efter foten. 

____________________________________________________ 

VikingSportsgarn 

Tovade tofflor    1113-7 
Storlekar ca            2/4 6/8                   10/12 år 

Garnalternativ: Viking Alpacka Sport (40% ull, 30% 

alpacka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60% ull, 20% akryl, 20% nylon) nystan a 50 gr. 

 

Svart nr 103 ca           2                 2      2 nystan 

Turkos nr 129 ca            1    1      1 nystan 

Stickor och tillbehör: parst och strumpst nr 7 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 7 och dubbelt garn mäter 

ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 24-28-32 m med dubbelt garn (en tråd med svart, en 

med turkos) på parst nr 7. Sticka rätstickning fram och tillbaka 

(rätt på alla v) 20-24-32 v. Byt till strumpst och fortsätt runt i 

slätstickning. Sticka 4 v svart och dubbelt garn, och 4 v turkos 

med dubbelt garn som upprepas. Sticka till foten mäter ca 21-23-

25 cm. Minska för tån genom att sticka * 2 rm, 2 m rätt tills* 

som upprepas v runt. Sticka nästa v rätt. På nästa v sticka * 2 rm, 

2 m rätt tills * v runt. Sticka nästa varv rätt. Sticka2 och 2 m rätt 

tills v runt och 1 v rätt avslutningsvis. Klipp av tråden och trä 

genom rest m, dra till och fäst ordentligt. Sy ihop mitt bak. 

Sticka en till på samma sätt.  

Tova arb som förklarat på förstasidan. 

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovade tofflor     1113-8 
Storlekar:  36/38            39/41 

Mått efter tovning: 

fotlängd ca     24           27 cm 

Garnalternativ: Viking Alpacka Sport (40% ull, 30% 

alpacka, 30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60% ull, 20% akryl, 20% nylon) nystan a 50 gr. 

 

Naturvitt nr 102     4       5 nystan 

 

Virknål nr 4 och nr 5 

 

Virkfasthet:  

Med virknål nr 5: 1 motiv= ca 9 x 9 cm, 14 st x 8,5 rader = 10 

x10 cm 

Med virknål nr 4: 17 fm x20 rader =10 x10 cm 

 

Virkprov: Fastheten måste stämma för att arb ska få samma 

mått som beskrivningen, byt ev till grövre eller finare 

virknål. 

 

St tills: Virka det antal st som skall virkas tills, men uteslut sista 

genomdragningen på varje st. När all st är virkade, dras tråden 

igenom alla m på nålen. 

Öka 1 m: Virka 2 m i samma m. 

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

Virka 1 m till och på sista genomdragningen dras tråden igenom 

alla m på nålen. 

Motiv: Gör en ring av 6 lm som sätts ihop med 1 sm. 

Första st på varvet ersätts hela tiden med 2 lm. 

Varv 1: virka (4 st, 3 lm) 4 ggr i ringen, avsluta med 1 sm i 

toppen av 1:a st. 

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

upprepa * till *, avsluta med 1 sm i toppen av 1:a st. 



3:e varvet innan motiv mitt fram: (4 st tills (se förkl. ovan), 3 

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

lmb) 2 ggr, (4 st tills, 3 lm, hoppa över 3-lmb, 1 st + 1 lm + 1 dst 

+ 1 lm + 1 st i st, 3 lm, hoppa över 3-lmb) 2ggr, avsluta med 1 

sm i toppen av 1:a dst. 

3:e varvet innan resterande motiv: * 4 st tills (se förkl. ovan), 

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

lm, hoppa över 3 lmb *, upprepa * till *, avsluta med 1 sm i 

toppen av 1:a dst. 

Bubbla: Gör en lös ögla. Virka 3 lm, därefter 3 st tills (se förkl. 

ovan) i öglan. Klipp av tråden och dra. Dra till öglan också och 

knyt ihop trådändarna. Gör 4 bubblor per motiv och sy fast dem i 

mitten av motivet. 

Tovning: För att toppen inte ska tovas ihop, färst en liten 

plastpåse inne i varje toffeltopp med en säkerhetsnål. Tvätta 

tofflorna i maskin på 60 grader kulörtvätt, använd vanligt 

tvättmedel eller grönsåpa. Sträck tofflorna i form medans de är 

fuktiga, ånga dem eventuellt lite och lägg för att torka. 

OBS! Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. 

TOFFLOR 

Plösen (motivet uppepå foten): Virka med nål nr 5. Virka 3 

motiv (se förkl. ovan), varav 1 motiv virkas med ” 3:e varvet 

innan motiv mitt fram” och de 2 sista motiverna med ” 3:e varvet 

innan resterande motiven”. Sy de 3 motiven tills till en remsa 

med böjda motivet i den ena änden (= mitt fram). 

Sula: Lägg upp 7 (7) lm med nål nr 4. 

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

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

första och sista m, = 9 (9) fm 

Upprepa 1:a – 2:a varvet till det är 17 (19) fm på varvet. 

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

med 1 lm. 

När sulan mäter ca 23 (25) cm från uppläggningskanten, minska 

1 m (se förkl. ovan) i varje sida på vart annat varv till det är 7 (7) 

fm på varvet. Sulan mäter ca 28 (31) cm. Klipp av tråden. 

Själva toffeln: Virka med nål nr 5. 1:a st på varvet ersätts hela 

tiden med 2 lm, det avslutas hela tiden med 1 sm i toppen av 1:a 

st. 

Sätt en markeringstråd i mitten av de 7 uppläggningsm (= mitt 

bak) och i mitten av de 7 m på sista varvet (= mitt fram). Fäst 

tråden med 1 sm mitt bak. 

Varv 1: Virka 94 (106) st jämnt fördelat runt hela sulan, med 47 

(53) st på varje sida av foten. 

Varv 2: Vänd, virka 1 st i varje st. 

Upprepa varv 2 till det virkat totalt 3 (4) st-varv. På nästa varv 

virkas 27 (32) st, därefter 3 st tills (se förkl. ovan) = 2 m mindre. 

Vänd, virka 3 st tills, därefter 1 st i varje m =2 m mindre. Fortsätt 

på samma sätt att minska 2 m på varje varv till det är 22 (24) st 

på varvet. Virka vidare utan minskningar till toffeln från mitt 

fram (överst på st-varvet) mäter ca 29 (29) cm. Virka 

motsvarande från mitt bak på den andra sidan på toffeln. 

Montering: Virka ihop plösen med själva toffeln, virka från 

rätan med plös-sidan närmast dig, använd nål nr 4 och fm. Vänd 

och virka vågmönster såhär: * 4 lm, hoppa över 1 m, (1 sm i 

nästa m) 2 ggr *, upprepa * till * runt hela sm-kanten. 

Sy ihop toffeln mitt bak. 

Virka 1 varv fm runt hela toffeln överst, därefter vågmönster 

som ovan. 

Andra toffeln: Virka en toffel till på samma sätt. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor    1113-9 
Stl: 24/25   26/27     28/29     30/31     32/33    34/35   

36/37    38/39 

Fotl ca:     16         17          18           20          21          22           

24         25 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpacka superfine (100% alpacka), nystan a 50 gr. 

 

Multifärg nr 670 3 3 3 3 3 4 

4 4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 8 och virknål nr 8 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt 

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 36-38-40-42-44-46-48-50 m på st 8, sticka 1 v avigt 

tillbaka. Fortsätt i slätstickning med minskningar/ökningar som 

bildar ”spetsar” så här: 

1. Minska 3m i början av varje v 2 ggr i var sida, sticka 1 v rätt 

över de 24-26-28-30-32-34-36-38 m. 

2. Från nästa v, från avigan, lägg upp 3 nya m i början av varje v, 

2 ggr i var sida. Vidare är det samma maskantal som vid början. 

3. som 1. 

4. som 2. 

Fortsätt på detta sätt till det är stickat totalt 18-18-18-23-23-23-

27-27 varv. 

Lägg märke till att några storlekar slutar med punkt 1 och 

andra med punkt 2. På de storlekar som slutar med punkt 2, 

sätt de första och sista 6 m på en hjälpsticka (för senare ihop 

sättning).  

Övriga m samlas ihop till en ring och fortsätt runt i slätstickning 

på strumpstickor. På det första v justera maskantalet till 24-28-

28-32-32-36-36-40 m. Varven börjar och slutar mitt uppe på 

foten. Sticka 10-11-13-12-14-16-16-18 v. 

 

Minskning till ”nosen”: 

Sticka * 2 rm, 2 m rätt tills upprepa från * till * v runt 

Sticka 1-2-2-2-2-2-3-3 v utan minskningar. 

Sticka * 1rm, 2 m rätt tills. Upprepa från * till * v runt 

Sticka 1-1-1-2-2-2-2-2 v utan minskningar. 

Sticka 2 m rätt tills v runt. 

Det är nu 12-12-14-14-16-16-18-18 m på stickan. 

Sticka 1-1-1-1-1-1-1-1 v utan minskningar. 

Sticka 2 m rätt tills v runt. 



Klipp av tråden och trä den genom de rest m. 

Sy ihop tofflorna snyggt bak på hälen. 

 

Tova tofflorna som förklarat på första sidan. 

Ta på dem när de är blöta så de formar sig efter foten. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor     1113-10 och 11 
Storlekar: 30/33           34/37            38/40            41/43 

Garnalternativ: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

alpacka superfine (100% alpacka), nystan a 50gr. 

 

3 färgat: 

Vitt nr 602       2 nystan 

Ljusgrå nr 613       1 nystan 

Mörkgrå nr 615       2 nystan 

 

Enfärgat: 

Mörkgrått nr 615       4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Parst nr 10 

 

Stickfasthet före tovning: 10 m slätstickning på st 10 mäter ca 

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

Stickfasthet efter tovning: ca 14m slätstickning mäter ca 10 cm 

TOFFLOR (OBS! Mönstret beskriver en toffel med 3 färgat, 

den enfärgade varianten stickas på samma sätt) 

Lägg upp 31-35-39-43 m med vitt på parst 10. Sticka 2 v 

rätstickning och fortsätt fram och tillbaka så här: 12-13-14-16 m 

rätstickning, 7-9-11-11 m slätstickning, 12-13-14-16 m 

rätstickning. Sticka fram och tillbaka med den här indelningen 

till arb mäter ca 8-11-12-13 cm. Byt till ljusgrå och sticka till arb 

mäter ca 10-13-14-15 cm. Sätt de 12-13-14-16 rätstickningsm i 

var sida på en hjälpsticka/tråd och fortsätt med slätstickning och 

ljusgrå över de 7-9-11-11 mittersta m till mittstycket mäter ca 8-

11-13-15 cm från delningen. 

Sätt in alla m på stickan (fördelas på 3 stickor). Byt till mörkgrå 

och fortsätt i rätstickning, plocka eller sticka samtidigt upp 10-

13-15-17 m längs var sida av mittstycket = 51-61-69-77-m på 

stickan. Sticka 6-6-8-8 v rätstickning över alla m. Minska för tå 

så här: sticka 22-26-29-33 m rätt, 2 m rätt tills, 3-5-7-7 m rätt, 

2m rätt tills, 22-26-29-33 m rätt. På avigsidan stickas det rätt 

tillbaka över alla m. På nästa v från rätan, minskas på samma 

sätt, men med 1-3-5-5 m mellan minskningarna. Fortsätt så här 

fram och tillbaka och minska på vartannat v från rätan till det är 

1 m mellan minskningarna mitt fram. Maska av löst eller sätt m 

på en tråd och sticka ihop dem mitt under foten. Fäst alla lösa 

trådar snyggt på avigan, sy ihop bak vid hälen och under foten. 

Tova arb som förklarat på förstasidan. 

 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-12 
Storlek:  29/31              32/35             36/38            39/41 

Garnalternativ: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan a 50gr. 

 

Multifärg nr 649         1 nystan 

Rosa nr 664         2 nystan 

Ljung nr 663         2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: parst nr 10 

 

Stickfasthet innan tovning: 10 m slätstickning på st nr 10 mäter 

ca 10 cm, viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

Stickfasthet efter tovning: 14m slätstickning mäter ca 10 cm. 

TOFFLOR 

Lägg upp 31-35-39-43 m med multifärg på parst nr 10. Sticka 2 

v rätstickning. Byt till rosa och fortsätt sticka fram och tillbaka 

så här: 11-13-14-16 m rätstickning, 9-9-11-11 m slätstickning, 

11-13-14-16 m rätstickning. Sticka med denna indelning till 

arbetet mäter ca 12-13-14-15 cm. Sätt de 11-13-14-16 

rätstickningsm i var sida på en hjälpsticka/tråd och fortsätt vidare 

i slätstickning över de 9-9-11-11 mittersta m till mistycket mäter 

ca 9-11-13-15 cm från delningen. Sätt in alla m på stickan och 

fortsätt med ljung och rätstickning samtidigt som m fördelas på 3 

stickor. Plocka eller sticka upp 11-13-15-17 m längs var sida om 

mittstycket. Sticka 6-6-8-8 v rätstickning över alla m. Minska nu 

för tå så här: Sticka 22-26-29-33 m rätt, 2 m rätt tills, 7-7-9-9 m 

rätt, 2 m rätt tills, 22-26-29-33 m rätt. På avigsidan stickas det 

rätt tillbaka över alla m. På nästa v från rätan minskas det på 

samma sätt men nu med 5-5-7-7 m mellan minskningarna. 

Fortsätt så här fram och tillbaka och minska på vartannat v från 

rätan till det återstår 1m mellan minskningarna mitt fram. Maska 

av löst eller sätt m på en hjälpsticka och maska ihop dem mitt 

under. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy korsstygn längs 

var sida av mittstycket fram med multifärgen (dra inte i tråden 

när du syr pga tovningen sedan). Sy ihop mitt bak och ev mitt 

under. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-13 
Storlek:  30/33        34/37 38/40          41/43 

Garnalternativ: Viking Naturgarn(100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka) nystan a 50 gr. 

 

Mörkgrå nr 615    3          3                   4      4nystan 

+ restgarn till blombroderiet mitt ovanpå fotbladet. 

Stickor och tillbehör: parst nr 10 



Stickfasthet innan tovning: 10 m slätstickning på st nr 10 mäter 

ca 10 cm, viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

Stickfasthet efter tovning: 14m slätstickning mäter ca 10 cm. 

 

TOFFLOR 

Lägg upp 31-35-39-43 m på st 10, sticka 2 v rätstickning, fortsätt 

fram och tillbaka så här: 12-13-14-16 m rätstickning, 7-9-11-11 

m slätstickning, 12-13-14-16 m rätstickning. Sticka fram och 

tillbaka med den här indelningen till arb mäter ca 10-13-14-15 

cm. Sätt över de 12-13-14-16 rätstickningsm i var sida på en 

hjälpsticka/tråd och fortsätt med slätstickning över de 7-9-11-11 

mittersta m till mittstycket mäter ca 8-11-13-15 cm från 

delningen. 

Sätt över alla m på stickan och fördela dem på 3 stickor, fortsätt 

med rätstickning. Plocka eller sticka samtidigt upp 10-13-15-17 

m längs var sida av mittstycket = 51-61-69-77 m på stickan. 

Sticka 6-6-8-8 v rätstickning över alla m. Minska nu för tå så 

här: Sticka 22-26-29-33m rätt, 2 m rätt tills, 3-5-7-7 m rätt, 2 m 

rätt tills, 22-26-29-33 m rätt. På avigsidan stickas det rätt tillbaka 

över alla m. På nästa v från rätan minskas det på samma sätt men 

nu med 1-3-5-5 m mellan minskningarna. Fortsätt fram och 

tillbaka och minska på vartannat varv från rätan till det återstår 

1m mellan minskningarna mitt fram. Maska av löst eller sätt m 

på en hjälptråd och maska ihop dem mitt under. Fäst alla lösa 

trådar snyggt på avigan, sy ihop mitt bak vid hälen och ev under 

foten. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

OBS! Brodera mille fleur stygnen uppe på fotbladet när 

toffeln är färdigtovad, se förklaring på mille fleur stygn till 

beskrivning 1113-30. Vi har använt rosa, vitt och grönt till 

detta men använd de restgarner som ni har hemma. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor    1113-14,15,16 och 17 
Storlek:  Barn  Dam           Herr 

Skostorlek ca: 28/30  37/39           41/42 

Garnalternativ: Viking Naturgarn(100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka) nystan a 50 gr. 

 

1113-15 enfärgat) 

Multifärg nr 656 ca 3 nystan ca 4 nystan ca 5 nystan 

1113-14 

Brun nr 608 ca 3 nystan ca 4 nystan ca 5 nystan 

Röd nr 650 ca 1 nystan ca 1 nystan ca 1 nystan 

 

1113-16 

Grön nr 633  ca 3 nystan ca 4 nystan ca 5 nystan 

Ljusgrön nr 632 ca 1 nystan ca 1 nystan ca 1 nystan 

 

1113-17 

Multifärg nr 619 ca 3 nystan ca 4 nystan ca 5 nystan 

Brun nr 608 ca 1 nystan ca 1 nystan ca 1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: parst och strumpst nr 10 

 

Stickfasthet före tovning: 10 m slätstickning på st nr 10 mäter 

ca 10 cm, viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

BASBESKRIVNING TOFFLOR 

Lägg upp 24-40-51 m på parst nr 10. Sticka ca 13-19-21 cm fram 

och tillbaka i rätstickning. Minska 3-5-8 m i var sida= 18-30-35 

m på stickan. Fortsätt runt i slätstickning med strumpst till 

arbetet mäter 22-28-36 cm. Minska på nästa v såhär: * Sticka 4-

3-3 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa såhär v runt. Sticka 1-2-2 v 

utan minskning och minska på nästa v så här: * Sticka 3-2-2 m 

rätt, 2 m rätt tills * upprepa v runt. Fortsätt med denna minskning 

på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning på 

vartannat v till det är 6-6-7 m kvar. Klipp av tråden och trä den 

genom de rest m. Fäst ordentligt på avigan, sy ihop hälen mitt 

bak. Sticka en till på samma sätt. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Till den bruna och gröna toffeln sys det med kontrastfärg och 

knapphålsstygn runt öppningen, till 1113-17 tvinnas en snodd i 

brunt som läggs runt kanten/ öppningen och sys fast, fram korsas 

snodden (se bild). 

____________________________________________________ 

Vikingn Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-18 
Storlek:            30/33              35/37 

Garnalternativ: Viking Naturgarn(100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka) nystan a 50 gr. 

 

Cerise nr 662    2       nystan 

 

Stickor och tillbehör: parst nr 9 

Stickfasthet: 10 m slätstickning på st 9 mäter ca 10 cm. Viktigt 

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TOFFLOR 

Lägg upp 28-32m på st nr9. 

Sticka ca 20-23 cm fram och tillbaka i rätstickning.  

Minska för tå så här:  

Sticka 2 rm, 2 m rätt tills varvet ut. 

Sticka nästa v rätt. 

Sticka 1 rm, 2 m rätt tills varvet ut. 

Sticka nästa v rätt. 

Sticka 2 rm tills varvet ut. 

Sticka nästa varv rätt 

Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst 

ordentligt på avigan, sy ihop hälen mitt bak och mitt uppe på 

foten. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 



Sticka en toffel till på samma sätt 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

För att toffeln ska passa bäst på foten så ta på den medan den 

fortfarande är fuktig så formas den till passande storlek. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade kattofflor        1113-19 
Storlek ca   2        4/6       8/10 år 

Färdig fotlängd ca 13        15        18 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgarn (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan a 50 gr 

 

Svart nr 603 ca  3        3  4 nystan 

Restgarn till brodering: 

Mörkgrön till ögon 

Mörkgrå till morrhår och ögon 

Ljusrosa till nos 

 

Stickor och tillbehör: liten rundst och strumpst nr 7 

 

Stickfasthet (innan tovnig): 12 m slätstickning på st 7 mäter ca 

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

Virkförklaring: 

Lm= luftmaska, sm= smygmaska, fm= fastmaska 

 

KATTOFFLOR 

Lägg upp 24-28-32 m i svart på parst nr 7. Sticka 1 v avigt 

tillbaka. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 

12-15-17 cm. Lägg över arb på strumpst och fortsätt runt med 

slätstickning till arb mäter 19-23-27 cm från uppläggningskanten 

(v börjar mitt uppe på toffeln). Minska för tå såhär: sticka 2 rm, 2 

m rätt tills, upprepa v runt. Sticka 2 v utan minskningar. Sticka 1 

rm, 2 m rätt tills, upprepa v runt. Sticka 2 v utan minskning, 

sticka 2 m rätt tills, upprepa v runt = 6-7-8 m. Klipp av tråden 

och trä den genom de rest m, dra till och fäst den på avigan. Sy 

ihop från avigan bak på hälen. Sticka den andra toffeln likadan. 

 

SVANS 

Plocka eller sticka upp 4 m i svart på st nr 7 överst i kanten på 

hälen. Sticka en rund svans så här: Sticka 4 rm* skjut de 4 m till 

den andra sidan av stickan, för garnet bak och fram till den 1:a 

m, dra till lätt, sticka 4 rm *. Upprepa från * till * tills svansen 

mäter 15-18-21 cm. Sticka 2 m rätt tills 3 ggr. Klipp av tråden 

och trä den genom den sista m. Sticka en likadan svans på den 

andra toffeln. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

ÖRON 

Lägg upp 8-10-10 m i svart på st nr 7, sticka 1 v avigt. Fortsätt 

med slätstickning fram och tillbaka men minska samtidigt såhär: 

Varv 1: 1 kantm, 2 m rätt tills, rätt varvet ut 

Varv 2.1 kantm, 2 m avigt tills, avigt varvet ut 

2 varv utan minskningar 

Upprepa dessa 4 v till det är 2 m kvar på stickan, lyft den ena m 

över den andre. Klipp av tråden och trä den genom m. Fäst den 

snyggt längs kanten på örat. 

Sticka 3 likadana öron till. 

Öronen kan tovas för hand, genom att gnida och knåda arb 

ordentligt med grönsåpa och varmt vatten. Sy fast ett öra på var 

sida framme vid öppningen på toffeln med den aviga sidan av 

örat vänd mot tårna. 

Brodera ögon i mörkgrå på den översta tredjedelen av toffeln 

mot vristen som små cirklar med ett lodrätt grönt streck i mitten, 

brodera på en liten trekantig nos i rosa på toppen av tårna. Fäst 3 

mörkgrå trådar till morrhår på var sida om nosen (eller brodera 

på dem). 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-20 
Stl: 18/19   20/21    22/23    24/25    26/27    28/29   30/31   

32/33    34/35     36/37     38/39 

Fotlängd:  12     13     14     16    17    18     20     21     22     24     

25 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgarn ( 100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan a 50 gr. 

 

Garnåtgång:  

Grå nr 615    2         2            2            2         3          3         3  

 3           3          4            4 nystan 

+ rester av ljusgrå till öron och rester av svart till nos, 1-2 meter 

kaninskinnssnodd till att trä igenom kanten efter tovningen, samt 

en anorak/ skosnodd till att trä genom hålkanten innan tovningen 

så att hålen inte buktar sig. 

 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 8, virknål nr 8. 

 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt 

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38 m, sticka 1 v avigt 

tillbaka. Fortsätt i slätstickning, samtidigt som det stickas 2 m 

tills - 1 omslag i början av varje v till det är stickat totalt 14-15-

16-18-19-20-23-24-25-27-28 v. Fortsätt runt i slätstickning på 

strumpstickor. Varven börjar och slutar mitt uppe på foten. 

Sticka 7-7-8-9-9-10-11-12-13-15-16 varv. På nästa v sätts det av 

m til öron så här: Sticka 1-1-2-2-2-2-3-3-3-3-4 m, sätt nästa 2 m 

på en hjälpsticka/tråd, lägg upp 2 nya m på avigan, sticka nästa 

12-14-14-16-18-20-20-22-24-26-26 m slätstickning, sätt över de 

nästa 2 m på hjälpsticka och lägg upp 2 nya m bakom dessa som 

förut. Sticka de sista 1-1-2-2-2-2-3-3-3-3-4 m rätt. Sticka 1 v rätt 

och justera samtidigt maskantalet til:l 16-20-20-24-24-28-28-32-

32-36-36 m.  

Minskning till ”nosen”: 

Sticka * 2 rm, 2 m rätt tills * upprepa från *-* varvet runt. 



Sticka 1-1-1-1-2-2-2-2-2-3-3 v utan minskningar. 

Sticka * 1 rm, 2 m rätt tills * upprepa från *-* varvet runt. 

Sticka 1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2 v utan minskningar. 

Det är nu 8-10-10-12-12-14-14-16-16-18-18 m på stickan. 

Sticka 0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1 v utan minskningar. 

På de 3 minsta storlekarna klipps garnet av och träs genom 

de rest m.  

På de övriga storlekarna stickas 2 m rätt tills v runt på nästa v, 

därefter klipps tråden av och träs genom de rest m. Sy ihop mitt 

bak till häl. 

 

ÖRON: 

Stickas med ljusgrått naturgarn. 

Sätt över de 2 m från hjälpstickan på en sticka, sticka 2 rm med 

ljusgrått i var maska= 4 m på stickan, sticka 1 v avigt och 1 v 

rätt, sticka 1 am, 2 m avigt tills, 1 am, sticka 1 v rätt, maska av. 

Sticka det andra örat på samma sätt. 

SVANS: 

Stickas med ljusgrått naturgarn. 

Sticka upp 4m mitt bak ett par cm nere på avigsidan, sticka en 

rund svans så här: Sticka 4 rm* skjut de 4 m till den andra sidan 

av stickan, för garnet bak och fram till den 1:a m, dra till lätt, 

sticka 4 rm *. Upprepa från * till * tills svansen mäter 15-17 cm. 

Fortsätt på samma sätt men med minskningar så här: Sticka på 

nästa v 1 rm, 2 m rätt tills, 1 rm, 2 rm ,2 m rätt tills och trä garnet 

genom de rest m och fäst tråden.  

 

NOS: 

Med svart naturgarn sys en nos och morrhår t ex med en fransk 

knut och stickstygn- se foto. 

Trä band genom hålraden i kanten på bägge tofflor och knyt ihop 

ordentligt. 

Tova tofflorna som förklarat på första sidan. 

Ta på dem medans de är blöta och forma dem på foten, när 

tofflorna är helt torra tas bandet i hålraden bort och ersätts med 

kaninskinnsnodden, låt början och slutet överlappa varandra. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade mustofflor         1113-21 
Storlekar  2        4/6        8/10 år 

Färdig fotlängd ca 13        15         18 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Ljus grå nr 613 ca 2        3      4 nystan 

Rester av vitt till delar av öronen 

Rester av garn till brodering: 

MUS 

Svart till ögon och nos 

Mörkgrått till morrhår 

Ljusrosa till mittpartierna i öronen 

Stickor och tillbehör: liten rundst och strumpst nr 7, virknål nr 

5 (till öronen) 

Stickfasthet (innan tovning): 12 m slätstickning på st 7 mäter 

ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fastmaska 

 

MUSTOFFLOR 

Lägg upp 24-28-32 m i ljus grått på st nr 7. Sticka 1 varv avigt 

tillbaka. Fortsätt fram och tillbak i slätstickning till arb mäter ca 

12-15-17 cm. Sätt över arb på strumpst och fortsätt runt med 

slätstickning till arb mäter ca 19-23-27 cm från 

uppläggningskanten (varvet börjar mitt ovanpå toffeln). Minska 

för tå såhär:  sticka 2 rm, 2 m rätt tills, upprepa varvet ut. Sticka 

2 varv utan minskningar. Sticka 1 rm, 2 m rätt tills, upprepa 

varvet ut. Sticka 2 varv utan minskningar. Sticka 2 m rätt tills, 

upprepa varvet ut = 6-7-8 m. Klipp av tråden och dra den genom 

de resterande m. Dra till tråden och fäst på avigan. 

Sy ihop hälen bak från avigan. 

Sticka den andra toffeln likadant. 

SVANS 

Plocka eller sticka upp 4 m i ljus grått på st nr 7 överst i kanten 

på hälen. Sticka en rund svans såhär:  

Sticka 4 rm * för över de 4 m till den andra änden av st, för 

garnet bak och fram till den 1:a m, dra till lätt i garnet, sticka 4 

rm * upprepa från * till * till svansen mäter 15-18-21 cm. Sticka 

2 m rätt tills 3 ggr. Klipp av tråden och dra den genom den sista 

m. 

Sticka en likadan svans på andra toffeln. 

Fäst alla trådar snyggt på avigan. 

 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

ÖRON 

Virka 4 öron med virknål nr 5 så här: 

Börja med vitt och gör 1 fingermaska och fäst tråden med 1 sm. 

Virka 4-5-6 fm i ringen. Dra i trådändan och strama till ringen. 

Fäst med 1 sm. 

Byt till ljus grått, virka 1 lm, virka 2 fm i varje m varvet runt, 

avsluta med 1 sm, upprepa varvet 1 ggr till. Klipp av tråden och 

dra den genom öglan. Fäst tråden (öronen skall inte tovas). 

Sy fast ett öra på varje sida av öppningen, med den räta sidan 

mot tån. 

Brodera två små runda ögon i svart i den översta tredjedelen av 

toffeln mot vristen. Brodera en rund nos på toppen av tån. Fäst 3 

mörk grå lösa trådar som morrhår på varje sida av nosen (eller 

brodera på dem). 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-22 
Storlekar 29/31        32/35 36/38          39/41 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

Multifärg nr 649     1 nystan 



Rosa nr 664     1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: parst nr 10 

 

Stickfasthet innan tovning: 10 m slätstickning på st 10 mäter ca 

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

Stickfasthet efter tovning: ca 14 m slätstickning mäter ca 10 

cm. 

TOVADE TOFFLOR 

Lägg upp 4-4-5-5 m med multifärg på st nr 10. Sticka totalt 6-6-

8-8 varv rätstickning fram och tillbaka, men efter 2-2-3-3- varv 

maska av 2-2-3-3 m i mitten till knapphål (dessa läggs upp igen 

på nästa varv). 

Fortsätt vidare i rätstickning, men öka nu 1 m i varje m till totalt 

14-16-18-20 m. På nästa v öka 1 m i varje m till tot 28-32-36 

40m. Byt till rosa. Sticka vidare 11-13-15-16 cm rätstickning 

(mätt från färgbytet). Sticka 1 varv rätt med multifärg. På nästa 

varv stickas 2 och 2 m rätt tills till det är 14-16-18-20 m. Fortsätt 

vidare genom att minska 1 m i början av varje varv till det är 4-

4-5-5 m kvar. Sticka 6-6-8-8 varv rätstickning utan minskningar. 

Maska av. Vik arbetet och sy ihop i sidorna (=fram och bak). 

Bak sys det ihop upp till färgbytet och fram sys det ihop till ca 2-

2-3-4 cm över färgbytet. Se till att knapphålen är på utsidan av 

foten. Sticka 1 toffel till på samma sätt. Efter tovningen och 

medans tofflan ännu är våt, kan det vara bra att ta den på foten 

och pressa dem i form. När toffeln är färdig tovad och torkad 

dras den ena remsan igenom knapphålet i motsatt sida, den bildar 

då en ”band” mitt ovanpå foten (se bild). 

 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovat sittunderlag med virkade 

blommor           1113-23 
Storlek ca          50 x 40 cm färdig tovad 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Sittunderlag: 

Vit nr 602         8 nystan 

Blommor (Viking Babyull) 

Ljung nr 368 (ev rester)       1 nystan 

Lila nr 370 (ev rester)       1 nystan 

Mörk lila nr 371 (ev rester)       1 nystan 

Vit nr 602 (ev rester)       1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 7, virknål nr 3 

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

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fastmaska, st=stolpe, 

dst=dubbel stolpe 

 

VIRKAD BLOMMA 

Färg A = ljung 

Färg B = lila 

Färg C = mörk lila 

Färg D = vit 

 

SITTUNDERLAG 

Lägg upp 85 m i vitt på st nr 7. Sticka rätt fram och tillbaka 

(rätstickning) till arb mäter ca 57 cm. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb i maskinen, (se tips för tovning). 

Lägg arb plant för att torka. 

Sy en kant i mörklila med dubbelt garn och knapphålsstygn runt 

hela arb. 

Sy fast de 3 virkade blommorna i en grupp i högra hörnet på 

sittunderlaget. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

BLOMMOR 

Börja med att virka kärnan: blomma nr 1: färg C, blomma nr 2: 

färg C, blomma nr 3: färg B, och virknål nr 3: 

kärnan: 

Varv 1: Börja med en fingermaska och fäst tråden med 1 sm, 

virka 3 lm, 9 st i ringen. Dra i trådänden och strama till ringen. 

Avsluta varvet med 1 sm i färg B, A, C i 3:e lm = 10 m. Fortsätt 

med färg B, A, C. 

Varv 2: 3 lm, 1 st i m under, 2 st i varje av nästa 9 st, virka 1 sm 

med färg D (alla blommor) i 3:e lm = 20 m. 

Fortsätt med färg D (alla blommor) och virka kronbladen. 

kronbladen: 

Varv 3: hoppa över 2 st, (9 dst i nästa st, hoppa över 2 m, 1 sm i 

nästa m) upprepa från (till) 4 ggr = 5 kronblad. 

Fortsätt med färg B, A, C. 

Varv 4: Fäst färg B, A, C i 1:a m på ett kronblad med 1 sm, 1 

lm, ((1 fm i nästa m, 1 lm) upprepa 8 ggr, 1 fm i sm) upprepa 

från (till) 4 ggr. Klipp av tråden och dra den genom maskan. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Virkat sittunderlag         1113-24 
Storlek från spets till spets i diameter efter tovning: ca 50 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Cerise nr 662         4 nystan 

 

Virknål: nr 9 

Virkfasthet: 9 stolpar i bredd på st nr 9 mäter ca 10 cm. Viktigt 

att virkfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 



Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fastmaska 

2 st tills: virka 1 st men uteslut sista genomdragningen så att du 

har två maskor på nålen. Virka 1 st till och dra igenom tråden 

genom alla maskorna på nålen på sista genomdragningen. 

Lägg upp 4 lm med cerise och gör till en ring med 1 sm (1:a st på 

varvet virkas hela tiden som 2 lm och sluta alla varv med 1 sm i 

2:a st). 

Varv 1: virka 8 st runt ringen (1:a st = 1 lm) 

Varv 2: virka 2 st i varje st varvet runt = 16 st 

Varv 3: * virka 1 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 24 st 

Varv 4: * virka 2 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 32 st 

Varv 5: * virka 3 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 40 st 

Varv 6: * virka 4 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 48 st 

Varv 7: * virka 5 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 56 st 

Varv 8-10: virka vidare på samma sätt men med 1 st mer mellan 

varje ökning för varje varv till det är 80 st på varvet. 

1:a spetsen: virka 2 lm, 9st. Vänd arb och virka 1 fm i 1:a st från 

nålen, 2 lm, 7 st. Vänd arb och fortsätt fram och tillbaka på 

samma sätt men med 2 st mindre för varje gång till det är 2 st 

kvar (= 2 lm och 1 st). Klipp av tråden och dra den genom de 

resterande m. Fäst bra. 

Fortsätt i nästa st efter spetsen och virka 7 spetsar till runt hela 

arb. 

Klipp 7 stycken ca 30 cm långa trådar till varje spets och gör 

fransar som dras igenom spetsarna. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovad väska         1113-25 
Storlekar innan tovning:      Höjd: 35 cm      Bottens diameter: 24cm 

Storlekar efter tovning:        Höjd: 25 cm     Bottens diameter: 18 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Garnförbrukning: 

Multifärg nr 612         3 nystan 

Svart nr 603         2 nystan 

Ljus grå nr 613         2 nystan 

+ 2 knappar till locket och rest garner efter smak men i 

kontrastfärg till det provisoriska upplägget. 

 

Stickor och tillbehör: rundst 60 cm nr 8, strumpst nr 8 och 

virknål nr 8 + en nålbindningsnål 

Stickfasthet: 12 m i slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Generellt: 

Väskan är stickad från överkanten och nedåt med am till 

spiralen. 

Banden är stickade runt med minskningar och avslutas i mitten. 

De 4 trekanterna som utgör ”locket” är stickat från översta 

kanten och uppåt, hankarna virkas med dubbelt lufmaskeantal till 

slut. 

Lägg upp 72 m med multifärg på st nr 8. 

Ta ihop arb till en ring och sticka 6 varv slätstickning. Byt till 

ljus grått och sticka ett varv rätt. Fortsätt med ljus grått och 

slätstickning, förutom 7 m varje varv, som stickas avigt och blir 

spiralen. Dessa stickas såhär: 

På första varvet stickas de första 7 m avigt. 

På andra varvet stickas m 8 till och med 14 avigt. 

På tredje varvet stickas m 15 till och med 21 avigt. 

Fortsätt på detta sätt till det är 20 ”små” avigmaskoränder. 

Fortsätt på samma sätt men sticka nu med 5 m avigt på varje 

varv. Gör detta totalt 5 ggr. Byt gradvis till svart på följande sätt: 

Med ljus grått stickas det 24 m avigt som förlängning av de sista 

5 am. Fortsätt i slätstickning till de 24 am början, Klipp av 

tråden. Sticka 24 m rätt med svart, klipp av tråden. Sticka 24 m 

avigt med ljus grått. Klipp av tråden och sticka ett helt varv (72 

m) rätt med svart. Fortsätt med svart och slätstickning förutom 4 

m på varje varv som stickas avigt efter samma princip som 

tidigare. Efter 18 varv med svart, byt till multifärg och sticka 6 

varv slätstickning. 

Byt till svart och sticka bottens kant såhär: 

1 varv rätt, där maskantalet samtidigt regleras till 84 m. 2 varv 

rätt, 1 varv avigt och 1 varv rätt. Byt till multifärg och sticka 

varje m på stickan tillsammans men en m som samlas upp ca vart 

4:e varv (detta blir en ficka i stickat). Sticka vidare 1 varv rätt, 

där maskantalet regleras till 72 m. Byt till svart och sticka själva 

botten i slätstickning och minska 8 m jämnt fördelat på varvet, 

på vart annat varv. Byt till strumpst när m inte längre kan nå runt 

på rundst. När det är 8 m kvar klipp av tråden och dra den 

igenom m. 

Dra till och fäst tråden på avigan. 

Toppens trekanter (locket): 

Plocka eller sticka upp 72 m runt upplägget. 

1:a trekanten stickas svart över de första 18 m. Sticka 

slätstickning och minska 1 m innanför kantmaskan i början av 

alla varv. När det är 4 m kvar, stickas de 2 mittersta m ihop och 

på nästa varv stickas alla 3 m tills. Klipp av tråden och dra den 

genom den sista m. 

2:a trekanten stickas på exakt samma sätt som 1:a trekanten, men 

med multifärgat garn, och över de nästa 18 m på stickan. 

3:e trekanten sticka med svart på samma sätt som 1:a trekanten 

över de nästa 18 m på stickan, men när det är 1 m kvar, virka en 

snodd: Sätt över m på en virknål och virka 10 lm, sätt ihop med 1 

sm i toppen av trekanten. Klipp av tråden och dra den genom den 

sista m. 

4:e trekanten stickas på exakt samma sätt som 3:e trekanten med 

snodd, men med svart, och över de sista 18 m. 

 

De 4 hankarna: 

Börja i mellanrummet mellan två trekanter. 

Fäst det multifärgade garnet med 1 sm och virka en fm. Fortsätt 

med att virka ett dubbel luftmaskeserie: virka 2 lm. 

Stick i virknålen i den första luftmaskan, gör ett omslag runt 

nålen och dra igenom lm = 2 m på nålen. 

* Gör ett omslag runt nålen och dra igenom bägge m. Stick in 

virknålen i den översta länken av m till vänster, gör ett omslag 

runt nålen och dra igenom = 2 m på nålen. * Upprepa från * till 



*. 

När det är ca 65 ”bågar” i serien, virkas 2 fm i nästa mellanrum. 

Virka nu igen en dubbel fatsmaskeserie som den innan och virka 

nu igen 2 fm i nästa mellanrum. 

Den 3:e och 4:e hanken virkas på samma sätt men den 4:e 

hanken avslutas med en fm och en sm i det första mellanrummet, 

där den första hanken började. 

Klipp av tråden och färst dessa snyggt på avigan. 

Sy nålbindning med multifärgat garn i hela avigmaskespiralen. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Forma väskan till önskad form medans den ännu är våt och lägg 

eventuellt in en handduk i den medans den torkar. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovad väska          1113-26 
Storlekar innan tovning:    Höjd sida: 24 cm      Bredd: 32 cm 

Storlekar efter tovning:     Höjd sida: 19 cm     Bredd: 24 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Garnförbrukning: 

Naturvit nr 602 ca:       3 nystan 

Beige nr 607 ca:        3 nystan 

+ 2 meter brun skinnsnodd, 2 klipps till skinnsnodden, 2 

remhållare, 2 karbinhakar och ett amerikansk väsklås. 

 

Stickor och tillbehör: 60 cm rundst nr 8, virknål nr 8 

Stickfasthet (innan tovning): 12 m slätstickning på st nr 8 

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

resultat. 

 

Generellt: 

Själva väskan är stickad som en avlång fyrkant på tvären, med 

hjälp av ökningar och minskningar. Kantmaskerna på alla varv, 

(med undantag av det allra första varvet), stickas enligt följande: 

Första m tas avigt löst av (med tråden framför arb), sista m 

stickas rätt. 

Ändstycket stickas från botten och ihop med sidorna under 

arbetets gång. 

Till slut stickas locket från sidan ”D”, där stickas alla 

kantmaskor rätt. 

Bund

1

2

3

4

”A”5 6”B”

Klap

”D”

”C”

Skematisk tegning af 

tasken ”Skråplan”  
 

1: Lägg upp 3 m med naturvitt på vanligt sätt och sticka 1 varv 

rätt. Fortsätt i slätstickning och öka samtidigt 1 m innanför 

kantmaskan i början av varje varv. När det är 48 m på varvet, 

sticka 2 varv rätt med beige (1:a varvet stickas från rätsidan). 

Därefter stickas 2 varv slätstickning med vitt = 52 m. 

2 och 3: Fortsätt nu i randmönster medan maskantalet behålls 

konstant genom att minska 1 m innanför kantmaskan i början av 

alla varv från rätsidan och 1 m ökas innanför kantmaskan i 

början av alla varv från avigsidan. 

Första varvet med färgbyte är alltid 1:a varvet från rätan. 

Randmönster: 

28 varv slätstickning med beige. 

2 varv rätt med vitt. 

2 varv slätstickning med beige. 

24 varv slätstickning med vitt. 

2 varv rätt med beige. 

2 varv slätstickning med vitt. 

4: Fortsätt i slätstickning med beigt.  

Samtidigt som den minskas 1 m innanför kantmaskan i början av 

ALLA varv. 

När det är 3 m kvar, sticka dessa såhär: lyft 1 m, 2 m rätt tills, 

dra över den lyfta m. Klipp av tråden och dra den igenom de 

resterande m. 

 

Ändstyckena – samt de sammanstickade med väskan – ”A”. 

Sticka upp 51 m med beige från rätsidan, mitt på stycket, längs 

sidan – ”A”. 

Fortsätt enligt följande: 

Sticka 35 am, vänd 

Sticka 19 rm, vänd 

Sticka 18 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 18 am, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 17 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 16 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 16 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 16 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 15 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 14 rm, 3 m rätt tills, vänd 



Sticka 14 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 14 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 13 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 12 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 12 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 12 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 11 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 10 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 10 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 10 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 9 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 8 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 8 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 8 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 7 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 6 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 6 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 6 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 5 am, 3 m avigt tills, vänd 

Sticka 4 rm, 3 m rätt tills, vänd 

Sticka 4 am, 2 m avigt tills, vänd 

Sticka 4 rm, 2 m rätt tills, vänd 

Sticka 4 am, 2 m avigt tills, vänd 

Minska samtidigt genom att det stickas 4 rm, 2 m rätt tills. Klipp 

av tråden och dra den genom de resterande sista m. 

Ändstycke ”B” 

Sticka upp 51 m med beige från rätsidan, mitt på stycket, längs 

sidan ”B”. 

Sticka det andra ändstycket och sticka samtidigt ihop med 

sidorna, exakt på samma sätt som första ändstycket, men klipp 

inte av tråden. 

Sätt över den sista m på virknål och virka en serie sm från 

rätsidan längs sidan ”C” – detta blir väskans framkant. Klipp av 

tråden och dra den genom de sista m. 

 

Väskans lock stickas så här: 

Plocka eller sticka upp ca 27 m med vitt från rätsidan längs sidan 

”D”. 

På första varvet från avigan stickas 2 rm, vidare i avigt till det är 

2 m kvar på varvet, 2 rm – reglera samtidigt maskantalet till 40 

m. 

Sticka 9 varv slätstickning – förutom de 3 första och 3 sista m, 

som stickas rätt på alla varv = kantmaskor. Fortsätt på detta sätt 

men maska samtidigt av 2 m i början av varje varv, sticka 6 varv 

rätt (rätstickning). 

Maska av och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

Rem fäste: 

Lägg upp 8 m på vanligt sätt med vitt. Sticka 14 varv 

slätstickning – sista varvet är ett avigt varv – byt till beige och 

sticka 4 varv slätstickning. Vik uppläggningskanten igenom 

karbinhakens öga. Från avigsidan stickas m på varvet ihop med 

uppläggningskanten samtidigt som det maskas av. 

Sticka det andra rem fästet likadant. 

Med en stoppnål dra ett snöre så som anorak/skosnöre eller ett 

kraftigt band genom handtagets fäste på samma sätt som 

lädersnodden dras igenom efter tovningen. Detta görs på både 

rem fästena. 

Knyt ihop anoraksnodden/bandet, så de inte glider ut under 

tovningen. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Rulla eventuellt ihop ett par handdukar och stoppa i dem när 

väskan är våt för att ge den en fin form. 

När väskan är helt torr monteras rem fästena och väskans lås sys 

på. 

Ta bort anoraksnodden/bandet och dra båda lädersnoddarna 

genom rem fästet och fäst dem invändigt. Sätt klippsen i ändarna 

och placera den i hankfästet. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tofflor           1113-27 
Storlek               one size dam  

Storlek ca              39/40 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Svart nr 603 ca         3 nystan 

Vit nr 600 ca         1 nystan 

Stickor och tillbehör: liten rundst och strumpst nr 7 + ca 32 

stycken silver pärlor (Panduro). 

Stickfasthet (innan tovning): 12 m slätstickning på st nr 7 

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

resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 35 m i svart på st nr 7. Sticka slätstickning fram och 

tillbaka till arb mäter ca 20 cm. Sätt över arb på strumpst och 

fortsätt runt till arb mäter ca 37 cm från uppläggningskanten. 

Minska för tå så här: sticka 3 rm, 2 m rätt tills, upprepa varvet ut. 

Sticka 1 varv utan minskningar. Sticka 2 rm, 2 m rätt tills, 

upprepa varvet ut. Sticka 1 varv utan minskningar. Upprepa 

minskningarna enligt denna indelning men med 1 m mindre 

mellan varje minskning till det återstår 7 m. Klipp av tråden och 

dra den igenom de resterande m. Dra till och fäst på avigan. 

Sy ihop bak på hälen från avigan. 

Plocka eller sticka upp 56 m med svart från rätan, längs kanten 

av arb. Sticka 1 rätt varv. Sticka * 1 rm svart, 3 rm vitt *, 

upprepa från * till * varvet ut. Upprepa denna indelning 2 varv. 

Fortsätt med vitt och slätstickning till kanten mäter ca 7 cm. 

Sticka 3 aviga varv. Maska av med am. 

Sticka den andra toffeln likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova båda tofflorna i maskinen som förklarat på första 

sidan. 

Sy fast en pärlrad mellan varje svart stolpe längs kanten på 

toffeln. 

Brodera langettstygn längst kanten av skaftet i svart, med samma 

avstånd som de svart stolparna 

 



Viking Naturgarn 

Tofflor           1113-28 
Storlek               one size dam  

Storlek ca              37/39 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Grå nr 615 ca         3 nystan 

Naturvit nr 600 ca        1 nystan 

Stickor och tillbehör: liten rundst och strumpst nr 7 

Stickfasthet (innan tovning): 12 m slätstickning på st nr 7 

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

resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 34 m med grått på st nr 7. Sticka slätstickning fram 

och tillbaka till arb mäter ca 20 cm. Börja från rätan, sticka 34 m, 

lägg upp 6 m = 40 m och fortsätt runt med slätstickning till arb 

mäter ca 33 cm från uppläggningskanten. Minska för tå så här: 2 

rm, 2 m rätt tills, upprepa varvet ut. 2 varv utan minskningar. 1 

rm, 2 m rätt tills, upprepa varvet ut. 2 varv utan minskningar. 2 

m rätt tills varvet ut. 1 varv utan minskningar. Klipp av tråden 

och dra den igenom de resterande 10 m. Dra till och färst på 

avigan. 

Sy ihop bak vid hälen. 

Plocka eller sticka upp 56 m med vitt från rätan, längst kanten av 

arb. Sticka mönster enligt diagrammet. Sticka 2 räta varv med 

grått. Maska av med am. 

Sticka den andra toffeln likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

MØNSTER

Upprepas

Börja her
₌ vit
₌ grå  

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Tovade tofflor          1113-29 
Storlek               Dam  

Storlek ca   35-37          38-40 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

Ljus lila nr 667   3      4 nystan 

Mörk lila nr 668   2      2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 9 

 

Stickfasthet: 10 m slätstickning på st nr 9 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TOFFLOR 

Lägg upp 30-32 m med ljus lila på st nr 9. Sticka rätstickning 

fram och tillbaka till arb mäter 23-26 cm. Minska för tå så här: 

Sticka 3-2 rm, 2 m rätt tills stickan ut. 

Sticka nästa sticka rätt. 

Sticka 2-1 rm, 2 m rätt tills stickan ut. 

Sticka nästa sticka rätt. 

Sticka 2 och 2 m rätt tills stickan ut. 

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

fäst på avigan. Sy ihop hälen mitt bak. 

Plocka eller sticka upp 30-32 m runt öppningen med mörk lika 

och st nr 9. 

Sticka 30 varv rätstickning. Avsluta med 1 rätt varv. 

Sticka en toffel till på samma sätt. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Efter tovning vik ner den översta kanten. För att toffeln skall 

passa så bra som möjligt på foten ta på den när den är fuktig och 

forma den till en korrekt storlek. 

____________________________________________________ 

Viking Eco Ull 

Sittunderlag          1113-30 
Storlek efter tovning ca:    40 x 50 cm  

Garnalternativ: Viking Eco Ull (100% ull), härvor á 100 g. 

 

Ljus beige nr 107           1 härva 

Mellan beige nr 108          1 härva 

Stickor och tillbehör: rundst nr 6 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

SITTUNDERLAG 

Lägg upp 55 m med ljus beige på st nr 6 och sticka fram och 

tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 33 cm. Börja från rätsidan 

och sticka 1 varv med mellan beigt, plocka eller sticka upp ca 45 

m längs sidan, plocka eller sticka upp 5 m längs 

uppläggningskanten och till slut ca 45 m längs den andra sidan 

(= ca 200 m). Sätt en mark i varje hörn och sticka vidare runt 

med 1 rätt varv, 1 avigt varv, men öka 1 m på varje sida vid varje 

mark på vartannat varv till garnet är slut och maska av (avsluta 

med ett helt varv innan avmaskningen och se till att det är ca 1-2 

meter kvar av garnet till brodering av blommor). Fäst alla trådar 

snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 



Sy på 3 stora blommor, gärna i olika storlekar (se bilden), med 

stygnen mille fleur: 

 

B: 

Mille fleur stygn 

Tre eller fyra kedjestygn sys från samma punkt. 

Så att det bildar en blomma. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Sittunderlag         1113-31 
Storlek ca        50 x 40 cm färdig tovad  

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Sittunderlag: 

Ljus grå nr 613 ca    5 nystan 

Svart nr 603 ca     3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst nr 7 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

SITTUNDERLAG 

Lägg upp 84 m i lju grått på st nr 7. Sticka rätt fram och tillbaka 

5 ggr. Sticka 1 rätt varv. Fortsätt i slätstickning med mönster 

enligt diagrammet (OBS 1:a varvet börjas från avigan), med de 

4:a första och sista m på avigan stickas alltid rätt 

(rätstickningskant), och tvinna den svarta tråden vid övergången 

till rätstickningskanten. Upprepa mönster enligt diagrammet till 

arb mäter ca 55 cm (sluta med ett helt mönster). Fortsätt med ljus 

grått och sticka 5 varv rätt. Maska av löst. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Lägg arb plant för att torka. 

Upprepa

Upprepa

₌ ljus grå

₌ svart  

____________________________________________________ 

Viking Eco Ull 

Virkat och tovat sittunderlag 113-32 
Storlek efter tovning:               ca 50 cm i diameter 

Garnalternativ: Viking Eco Ull (100% ull), härvor á 100 g. 

 

Ljus beige nr 107           nystan 

Vit nr 102        1 nystan 

Virknål och tillbehör: virknål nr 7 

Virkfasthet: 10 st på bredden på st nr 7 mäter ca 10 cm.  Viktigt 

att virkfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, sm=smygmaska, st=stolpe 

 

SITTUNDERLAG 

Alla varv börjas med 2 lm (1:a st) och avslutas med 1 sm i 

2:a lm i början av varvet. 

Virka 8 lm med vitt och ta ihop till en en ring med 1 sm. 

Varv 1(vitt): virka 1 st i varje lm varvet runt (=8 st) 

Varv 2(ljus beigt): virka 2 st i varje m varvet runt (=16 m) 

Varv 3(vitt): virka 2 st i varje m varvet runt (=32 m) 

Varv 4(ljus beigt): virka * 1 st, 2 st i nästa m *, upprepa från * 

till * varvet runt (=48 m) 

Varv 5(vitt): virka * 2 st, 2 st i nästa m *, upprepa från * till * 

varvet runt (=64 m) 

Varv 6(ljus beigt): virka * 3 st, 2 st i nästa m *, upprepa från * 

till * varvet runt (=80 m) 

Virka vidare runt på samma sätt med växelvis vitt och ljus beigt, 

men med 1 m mer mellan varje ökning för varje varv till garnet 

är slut (avsluta med en helt varv). Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

 

 



Viking Naturgarn 

Tovad väska          1113-33 
Storlek innan tovning: Höjd sida: 26 cm -       Bredd: 26 cm 

Storlek efter tovning: Höjd sida: 20 cm -       Bredd: 20 cm 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Ljus grå nr 613          1 nystan 

Svart nr 603          1 nystan 

Mörk grått nr 615         2 nystan 

+ 1 stort spänne, 2 metall hyskor, 2 kabinkrokar och ca 90 cm 

kedja 

 

Stickor och tillbehör: 60 cm rundst nr 8, hjälpst nr 8 och virknål 

nr 8 

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Generellt 

Väskan består av 4 trekanter som stickas ihop med botten och 

sidorna så att det blir en liten öppen ”mussla”. Locket stickas till 

sist. 

Hyskorna sys på innan tovning, medans spännen, kedjan och 

karbinkrokarna montera efter tovning. 

4 - grå1 - grå 2 - sort 3 - sort

”B
” ”A”

”C”
”D

”

”H” = forkant

”E
”

”F”
”G

”

Forsiden Bagsiden
 

VÄSKA 

Väskans sidor: 

Lägg upp på vanligt sätt 34 m med ljus grått. Sticka 1 rm, vidare 

avigt till sista m och avsluta med 1 rm. Vidare stickas 

kantmaskerna hela tiden såhär: 

Första maskan tas avigt löst av och sista m stickas rätt. Alla 

minskningar görs innanför kantmaskan. Fortsätt i slätstickning 

och minska samtidigt 1 m i början av alla varv. När det är 4 m 

kvar stickas de 2 mittersta m ihop = 3m. På nästa varv tas 1 m 

löst av, de 2 nästa stickas ihop och dra den lösa m över. Klipp av 

tråden = trekant nr 1. 

Sticka upp 34 m med svart i uppläggningskanten från rätsidan. 

Sticka den svarta trekanten på samma sätt som den ljus grå 

trekanten = trekant nr 2. 

Lägg arb åt sidan och sticka väskans andra sida = trekant nr 3 

och nr 4. 

Här stickas den svarta trekanten nr 3 först och därefter den ljus 

grå = trekant nr 4. 

 

Väskans botten och sidor stickas så här: 

Sticka upp med mörk grått från rätsidan. 1 m i varje av de 

bakersta maskbågarna på sidan ”A”, ”B” och ”C” på trekanten 3 

och 4 = ca 54 m. 

Sticka 1 varv avigt från avigsidan och reglera samtidigt 

maskantalet till 81 m. Fortsätt i resår så här: 

Rätsidan: Rätt 

Avigsidan: 1 rm, * 1 rm, 1 am * upprepa från * till * och avsluta 

med 2 rm. Upprepa dessa 2 varv till det stickat totalt 9 varv – 

sluta med 1 varv från rätsidan. 

Sätt m på hjälpst och lägg arb åt sidan. 

Sticka botten och sidorna på trekant 1 och 2 på samma sätt. Här 

stickas m upp längs sidan ”E”, ”F” och ”G”. 

Sticka ihop botten och sidorna: 

Sticka ihop m från de 2 styckena 2 och 2 och maska samtidigt 

av.   

Locket: 

Sticka upp ca 22 m med mörk grått från avigsidan längs sidan 

”D”. Sticka 1 varv avigt och reglera maskantalet till 29 m. 

Fortsätt i resår som förklarat tidigare. När det är stickat totalt 12 

varv, minska 1 m i början av varje varv från rätsidan. När det är 

22 m kvar, maska av 15 m från avigsidan. Fortsätt i slätstickning 

över de sista 7 m. Samtidigt minskas 1 m i början av varje rätt 

varv och 1 m ökas i slutet av varje rätt varv = Tvär stroppen till 

spännet. 

När stroppen mäter ca 8 cm, fortsätt med minskningar men det 

öka inte i motsatt sida. 

När det är 3 m kvar stickas dessa ihop. Klipp av tråden och färst 

alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy fast hyskorna invändigt, så 

de håller ihop sidorna. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

Forma väskan medans den är våt och lägg eventuellt en ihop vikt 

handduk i medans den torkar. 

När väskan är torr, sätt dit karbinhakarna, som sätts fast i 

varje ende av kedjan i hyskornas ringar. 

____________________________________________________ 

Vikinga Sportgarn 

Tovad väska          1113-34 
Bredd:         ca 33 cm 

Garnalternativ: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% alpacka, 

30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60 % ull, 20% akryl, 20% nylon), nystan á 50 gr. 

 

Grå nr 115     ca 5 nystan 

Koksgrå nr 117     ca 5 nystan 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 6 

Stickfasthet(innan tovning): 14 m slätstickning på st nr 6 mäter 

ca 10 cm.  Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat 

resultat. 

VÄSKA 

Lägg upp 136 m med grått på rundst nr 6. Sticka fram och 

tillbaka 68 varv slätstickning (= ca 35 cm). Minska 1 m i varje på 

varje varv tills det återstår 30 m. Minska vidare i början av varje 

v till det återstår 16 m. Sticka vidare 100 varv slätstickning (= ca 



50 cm) och maska av. Sticka en till på samma sätt men i 

koksgrått (fig 1). 

Montering: 

Lägg styckena med hankarna uppe på varandra med avigsidan 

mot varandra. Den breda sidan från vardera (fig 2). Sy ihop 

hankarna. Vänd ett av ”väskstyckena” så att avigsidan kommer 

mot varandra och vik arb dubbelt (fig 3). Vik huvudstyckena 

vartannat mot mitten (blir då 4 delar på vartannat). Sy ihop 

delarna i sidan och botten (fig 4). 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

 

 

 

Fig 1 

 

Fig 2: Sy ihop hankarna 

 

Fig 3: Vik på mitten Avigan 
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Fig 4 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

 

 
 

  

 
 

  

     

     

     

     

     

     

     

Fram   Bak  

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovade vantar          1113-35 
Storlekar: 2/4          6/8  10/12           Dam 

Garnalternativ: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% alpacka, 

30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60 % ull, 20% akryl, 20% nylon), nystan á 50 gr. 

 

Lila nr 617 ca 2           2  3     3 nystan 

Till ränder till vantarna går det 1 nystan i färgerna: orange nr 

151, lila nr 167, mörk cerise nr 162 och mörk lila nr 168. 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 5 

Stickfasthet (innan tovning): 20 m slätstickning på st nr 5 

mäter ca 10 cm. Stickfasthet (efter tovning): ca 26-27 m 

slätstickning mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls 

för ett lyckat resultat. 

RANDMÖNSTER 

* 4 varv orange – 4 varv ljus lila – 4 varv mörk cerise – 4 varv 

mörk lila *. Upprepa från * till *. 

 

VANTAR 

Lägg upp 38-42-48-52 m på strumpst nr 5 (lägg upp med det 

orange garnet till randiga vantar). Sticka 4 varv i resår med 1 rm, 

1 am. Sticka vidare i slätstickning (och eventuellt ränder som 

förklarat ovan) till kanten mäter 7-8-9-10 cm. Sätt mark och ta 



alla mått härifrån. Fortsätt runt i slätstickning samtidigt som det 

ökas för kil till tummen i ena sidan såhär: Öka 1 m genom att 

lyfta upp tråden innan nästa m och sticka den vridet rätt, sticka 2 

rm, lyft upp tråden innan nästa m och sticka den vridet rätt. 

Sticka 2 varv utan ökningar. Upprepa dessa ökningar vart 3:e 

varv med 2 m mer mellan varje ökning till det är 8-8-10-10 m i 

kilen. Sätt över de ökade m på en hjälptråd och lägg upp 4-4-6-6 

nya m bakom dessa. Sticka runt över alla m (upprepa eventuella 

randmönster) till vanten mäter ca 15-17-19-21 cm från mark. 

(Till randiga vantar fortsätts nu med orange till minskningarna är 

klara). Sticka 2 rm, 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 3 varv utan 

minskningar. Sticka 1 rm, 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 2 varv 

utan minskningar. Sticka 2 och 2 m rätt tills varvet runt till det 

återstår 5-6-7-7 . Klipp av tråden och dra den igenom de 

resterande m och fäst på avigan. 

Tummen: (till randiga vantar stickas tummen i orange garn) Ta 

m från hjälpstickan och plocka upp 5-5-6-6- nya m bakom 

tummen + 1 m i varje sida = 15-15-18-18 m. Sticka slätstickning 

6-7-8-8 cm. Minska vidare genom att sticka 2 och 2 m rätt tills 

till det återstår 8-8-9-9 m på varvet. Klipp av tråden och dra den 

igenom de resterande m och fäst på avigan. 

Den andra vanten stickas likadant men med tummen i motsatt 

sida. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovade vantar          1113-36 
Storlekar:   Flicka            Dam 

Garnalternativ: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% alpacka, 

30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60 % ull, 20% akryl, 20% nylon), nystan á 50 gr. 

 

Röd nr 150 ca   3      3 nystan 

 

Stickor och tillbehör: strumpst nr 6 

Stickfasthet (innan tovning): 14 m slätstickning på st nr 6 

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

resultat. 

VANTAR 

Lägg upp 40-50 m på st nr 6 (fördela jämnt på 4 stickor som det 

hänvisas till vid ökningar och minskningar). Sticka runt 15-18 

varv slätstickning. På de nästa 2 varven minska 1 m per sticka (= 

- 4 m) och på de nästa 2 varv ökas 1 m per sticka (= + 4 m). 

Sticka 12-14 varv slätstickning. Sticka in en märktråd på nästa 

varv i en annan färg de 8 första/sista (vänster/höger vante) till 

tummen. Fortsätt med röd igen och sticka 34-36 varv 

slätstickning. Börja minska genom att minska 1 m i början av 

varje sticka, vart annat varv 4 ggr. Minska så på varje varv till 

det återstår 4 m. Klipp av tråden och dra den igenom de 

resterande m. 

Tummen: 

Ta ut märktråden och plocka upp 8-9 m över och under, samt 1 

m i varje sida (18-20 m). Sticka runt 16-18 varv med 

slätstickning. Minska nu 1 m på varje varv till det återstår 4 m. 

Klipp av tråden och dra den igenom de resterande m.  

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sticka 1 vante till på samma sätt men med minskningar för 

tummen på motsatt sida. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

TIPS: För att tummen inte skall tovas ihop kan det vara bra att 

fästa en liten plastpåse eller liknande inne i tummen innan den 

tvättas. Fäst eventuellt med en liten säkerhetsnål. 

Smyckning på vanten: 

Lägg upp 5 m på st nr 6 och sticka fram och tillbaka såhär: 

Varv 1: 1 rm, 1 omslag 

Varv 2: 1 rm, släpp ner omslaget mellan de rm. 

Upprepa dessa två varven till arb mäter ca 20 cm. Maska av och 

fäst runt handleden på vanten efter tovning. 

Sticka 1 utsmyckning till och färst runt handleden på den andra 

vanten. 

____________________________________________________ 

Viking Sportsgarn 

Tovade tofflor           113-37 
Storlekar:   35/38             39/41 

Garnalternativ: Viking Alpaca Sport (40% ull, 30% alpacka, 

30% nylon), Viking Sportsgarn (100% ull), Viking 

Sportsragg (60 % ull, 20% akryl, 20% nylon), nystan á 50 gr. 

 

Natutvitt nr 102 ca  4      4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: parst nr 4 

Stickfasthet: 21 m slätstickning på st nr 4 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Stickfasthet efter tovning: 25-26 m mäter ca 10 cm. 

TOFFLOR 

Tofflorna stickas i ett stycke med en söm mitt uppe på foten och 

mitt bak på hälen. Börja överst på skaftet och lägg upp 32-36 m 

(= halva skaftet) på st nr 4. Sticka vidare i slätstickning fram och 

tillbaka till arb mäter ca 18-20 cm. Lägg upp m till foten i slutet 

av vartannat varv så här: 5 m 2-3 ggr, 3 m 3 ggr och 1 m 4 ggr = 

55-64 m på varvet. Sticka till arb mäter ca 35-37 cm. Sticka nu 1 

varv rätt från avigan = 1 rätstickningsrygg (denna markerar mitt 

under foten). Sticka till det är lika många cm på varje sidan av 

rätstickningsryggen mitt under foten – minska nu motsatt 

tidigare ökningar på vartannat varv såhär: 1 m 4 ggr, 3 m 3 ggr 

och 5 m 2-3 ggr = 32-36 m. Sticka ca 18.20 cm utan 

minskningar. Maska av. 

Montering: Vik toffeln dubbel med avigan mot avigan och sy 

ihop mitt bak vid hälen. Y ihop på samma sätt mitt på foten men 

lämna ett sprund på ca 10 cm överst på skaftet. Vänd avigsidan 

ut (= rätsidan). Sticka 1 toffel till på samma sätt. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 



____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Virkat sittunderlag         1113-38 
Storlek ca           40 x 35 cm färdig tovat 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Multifärg blå nr 670 ca         2 nystan 

Ljung nr 663 ca         1 nystan 

Rosa nr 664 ca         1 nystan 

 

Virknål och tillbehör: virknål nr 9 

 

Stickfasthet: 9 st på bredden på virknål nr 9 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att virkfastheten hålls för ett lyckat resultat 

Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, fm=fastmaska, sm=smygmaska, st=stolpe 

 

Lägg upp 4 lm med multifärg och ta ihop till en ring med 1 sm. 

(1:a st på varvey virkas hela tiden som 2 lm och avsluta alla varv 

med 1 sm i 2:a st). 

Varv 1: virka 8 st runt ringen (1:a st = 1 lm) 

Varv 2: virka 2 st i varje st varvet runt = 16 st 

Varv 3: * virka 1 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 24 st 

Varv 4: * virka 2 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 32 st 

Varv 5: * virka 3 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 40 st 

Varv 6: * virka 4 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 48 st 

Varv 7: * virka 5 st, 2 st i nästa st * upprepa varvet runt = 56 st 

Byt till ljung och virka 2 varv, men öka med 1 st mer som 

tidigare till det är 64-72-80 st på varvet. 

När det är virkat 3 varv ljung, fortsätt då med 3 varv rosa och 2 

varv multifärg. Det är nu 112 st på varvet. Virka 8 lm, fäst med 1 

sm i näst am. Vänd ar och virka 8 fm om lmb 

(=luftmaskebågen). Klipp av tråden och fäst. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Sittunderlag          1113-39 
Storlek ca           40 x 35 cm färdig tovat 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Ljus blå nr 620 ca        5 nystan 

Vit nr 602 ca         1 nystan 

Stickor och tillbehör: rundst nr 10 

Stickfasthet (innan tovning): 10 m slätstickning på st nr 10 

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

resultat. 

SITTUNDERLAG 

Lägg upp 50 m på st nr 10 med vitt garn. Sticka rätstickning 

fram och tillbaka 6 varv. Byt till ljus blå och sticka ca 10 cm 

slätstickning. Sticka nu mönster så här: 10 m slätstickning – 

mönster över 30 m – 10 m slätstickning. Fortsätt med denna 

indelning till mönstret är färdigt (tvinna trådarna på baksidan så 

att det inte blir hål i arb). Vidare stickas med ljusblått till arb 

mäter ca 10 cm från mönstret. Avsluta med 6 varv rätstickning 

som i början. Maska av. 

Plocka upp ca 65 m längs högra sidan med vitt, sticka 6 varv 

rätstickning. Maska av. Sticka den andra sidan likadant. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 

MÖNSTER ÖVER 30 M

₌ ljus blå

Sluta här ₌ vit Börja här

____________________________________________________ 

Viking Naturgarn 

Sittunderlag          1113-40 
Storlek ca           40 x 35 cm färdig tovat 

Garnalternativ: Viking Naturgran (100% ull), Viking 

Alpacka Superfine (100% alpacka), nystan á 50 gr. 

 

Grönt nr 632         5 nystan 

Rosa nr 666         1 nystan 

Stickor och tillbehör: parst nr 10 och virknål nr 6 

Stickfasthet (innan tovning): 10 m slätstickning på st nr 10 

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

resultat. 

 

Virkförklaring: 

Lm=luftmaska, fm=fastmaska, sm=smygmaska, st=stolpe 

SITTUNDERLAG 

Lägg upp 50 m på st nr 10 med grönt. Sticka rätstickning fram 

och tillbaka 6 varv. Fortsätt i slätstickning, men sticka de 6 första 

och sista m i rätstickning (= rätt på alla varv). Sticka till arb 

mäter ca 60 cm. Sticka 6 varv rätstickning. Maska av. 

Blommor 



Lägg upp 8 lm med rosa.  Sätt ihop till en ring med 1 sm. Virka 

12 fm runt ringen, avsluta med 1 sm i 1:a fm. * Virka 3 lm, 1 st i 

nästa fm, 1 st i samma fm som föregående. Dra tråden genom 

båda stolparna. 3 lm, 1 fm i nästa fm. * Upprepa från * till * 

varvet runt. Sluta med 1 sm i sista fm. Klipp av tråden och dra 

igenom. Virka ca 4 blommor. 

Sy fast blommorna på sittunderlaget efter tovningen. 

Tova arb som förklarat på första sidan. 


