
Viking Björk 
Jacka och kjol                        1303-1 
Storlek                                                                               Nyfödd             

Övervidd, jacka                                                                        36 cm 

Hel längd, jacka                                                                       18cm 

Ärmlängd                                                                                 12 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Hela setet 

Lila nr 569                                                               2 nystan 

Naturvitt nr 502                                                                    1 nystan 

              

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och nr 3. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

JACKA 

Lägg upp med lila på st nr 2 ½, 96 maskor och sticka 6 varv 

mosstickning (= 1 rät, 1 avig växelvis över varandra på varje v) fram 

och tillbaka. Byt till st nr 3. Sticka mosstickning över de 6 första och 6 

sista maskorna och slätstickning över de resterande 84 maskorna. Sätt 

ett märke i var sida med 25 maskor till vart framstycke och 46 maskor 

till bakstycket. När arb mäter ca 9 cm, delas det i var sida för ärmhål, 

och bakstycket stickas färdigt först. 

Bakstycke  

Sticka till arb mäter ca 18 cm.  Maska av.  

Höger framstycke  
Sticka nu: 6 maskor mosstickning, 8 maskor slätstickning, 5 maskor 

mosstickning och 6 maskor slätstickning. Fortsätt fram och tillbaka efter 

denna indelning. När framstycket mäter ca 15 cm från upplägget, maska 

av de 7 första maskorna för halsringning. Maska därefter av i början av 

vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m1 gång och 1 maska 1 gång. Sticka till 

framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av de 12 maskorna för 

axlar. 

Vänster framstycke   
Stickas som höger, men spegelvänt. 

Ärmar  

Lägg upp med lila på st nr 2 ½, 39 maskor och sticka 6 v mosstickning 

fram och tillbaka. Byt till st nr 3. Sticka nu: 17 maskor slätstickning, 5 

maskor mosstickning och 17 maskor slätstickning. Fortsätt efter denna 

indelning, samtidigt som det ökas 1 m i början och slutet av varvet ca 

var 4:e cm till det är 45 m på v och ärmen mäter ca 12 cm. Maska av. 

Montering  

Maska eller sy i hop 12 m på var axel. Sy i hop under ärmarna och sy i 

dem.  

Maska på mönster I på höger framstycke, 1 maska från framkanten, och 

1 m från den mosstickade kanten nertill.  

Maska mönster II på vänster framstycke, 1 maska från framkanten och 1 

m från den mosstickade kanten nertill.  

Krage  

Börja på höger framstycke och sticka eller plocka upp med lila på st nr 2 

½, ca 16 maskor upp till axelsömmen. Sticka nu de 22 maskorna i 

nacken och till slut 16 maskor på vänster framstycke. Vänd och sticka 

mosstickning, samtidigt som det ökas 4 maskor jämnt fördelat på vart 

framstycke = 62 maskor. Sticka 8 v mosstickning. Maska av med räta 

och aviga maskor. 

Virka en rad med picoter med lila och virknål nr 2 ½, runt hela jackan så 

här: Börja i den ena sidan och virka: * 3 luftmaskor – stick ner nålen i 

den första av dessa och virka en kedjemaska – hoppa över 1 maska i 

uppläggningskanten och stick ner nålen i den nästa *. Upprepa från * till 

* runt hela kanten (också över kragen), och nere på bägge ärmarna. 

 

KJOL 

Börja nere och lägg upp med lila, på st nr 3, 154 maskor och sticka 6 v 

mosstickning (= 1 rätt, 1 avig växelvis över varandra på varje v). Sticka 

så: *16 maskor slätstickning, 6 maskor mosstickning *. Upprepa från * 

till * v ut. Fortsätt efter denna indelning. När arb mäter ca 3 cm, minska 

så här: * Lyft 1:a m, sticka 1 m och dra den lyfta m över. Sticka 12 

maskor slätstickning, 2 maskor rätt tills och 6 maskor mosstickning*. 

Upprepa från *till * varvet ut. Fortsätt och minska på detta sätt med 2 

maskor mindre mellan minskningarna, ca varannan cm till det är 84 

maskor på v och skörtet mäter ca 13 cm. Byt till st nr 2 ½ och sticka 6 v 

mosstickning över alla maskor. Maska av 8 m, sticka mosstickning över 

nästa 8 m (= maskor till sele som stickas avslutningsvis ). Minska 10 

maskor. Sticka mosstickning över nästa 8 m (= maskor till hängsle som 

stickas avslutningsvis) och maska av de rest 50 maskorna. Klipp av 

tråden.  

HÄNGSLE: Sticka mosstickning fram och tillbaka, över de 8 maskorna 

för hängsle. Sticka till hängslet mäter ca 16 cm. Maska av med räta och 

aviga maskor.  

Sticka det andra hängslet lika.  

Sy i tryckknappar, 1 på varje sele.  

PANNBAND 

Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 79 maskor och sticka 3 v 

mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje v). Byt till lila 

och sticka 1 v rätt, 1 v avigt. Byt till naturvitt och sticka 1 v 

slätstickning, därefter 2 v mosstickning. Byt till lila och sticka 1 v rätt, 1 

v avigt. Byt till naturvitt och sticka 1 v slätstickning, därefter 3 v 

mosstickning. Maska av med räta och aviga maskor.  

Virka 2 blommor. Lägg upp med naturvitt och virka 5 lm. Sätt i hop 

dem till en ring med 1 sm. Virka 12 fm i ringen. Byt till lila och virka 1 

picot (virka 3 lm, stick ner nålen i den första av dessa och virka 1 sm, 

hoppa över 1m från föregående v) virka så här i varannan fm = 6 

picoter. Montera blommorna som visas på bilden.  

SOCKOR 

Börja överst. Lägg upp med lila på st nr 3, 44 maskor och sticka 2 v 

rätstickning, fram och tillbaka. Byt till naturvitt och sticka 6 v 

slätstickning. Sticka därefter 2 v rätstickning samtidigt som det minskas 

11 maskor jämnt fördelat på 1:a v = 33 m. Sticka så: *2 maskor rätt tills, 

1 omslag *. Upprepa från * till * v ut. Sluta med 1 maska rätt. Sticka 

avigt tillbaka, därefter 2 v rätstickning. Sticka nu ca 2 ½ cm fram och 

tillbaka över de 9 mittersta maskorna = mittstycke, mitt ovanpå foten. 

Det är nu 12 maskor på var sida. Börja från början av v igen och sticka: 

De 12 avsatta maskorna, plocka eller sticka upp 5 maskor längs 

mittstycket, de 9 maskorna till mittstycket, sticka eller plocka upp 5 

maskor längs andra sidan av mittstycket och till slut de 12 avsatta 

maskorna.  Det är nu 43 maskor på v. Sticka 4 v slätstickning över alla 

maskorna. 

Byt till lila och sticka 2 v rätstickning. Byt till naturvitt igen. Fortsätt 

med rätstickning och minska på avigan så här: Sticka 2 m rätt, 2 m rätt 

tills, 13 m rätt, 2 m vridet rätt tills, 5 m rätt, 2 m rätt tills, 13 m rätt, 2 m 

vridet rätt tills och till slut 2 m rätt. Sticka rätt tillbaka.  

På nästa varv stickas 1 m rätt, 2 m rätt tills. Sticka 13 m rätt, 2 m vridet 

rätt tills, 3m rätt, 2 m rätt tills, 13 m rätt, 2 m vridet rätt tills och till slut 

1 m rätt. Sticka rätt tillbaka.  

Sticka så 2 m rätt tills, 13 m rätt, 2 vridet rätt tills, 1 m rätt, 2 m rätt tills, 

13 m rätt, och till slut 2 m vridet rätt tills. Sticka rätt tillbaka. Maska av. 

Sy ihop mitt bak och under foten.  

Tvinna en naturvitt snodd på ca 30 cm färdig längd.  

 

VÄSKA 

Lägg upp med lila på st nr 3, 46 maskor och sticka 1v rätt, 1 varv avigt 

runt. Byt till naturvitt och sticka 1v slätstickning, därefter 4 maskor 

mosstickning, 16 maskor slätstickning, 7 maskor mosstickning, 16 

maskor slätstickning och till slut 3 maskor mosstickning. Fortsätt runt 

efter denna indelning. Efter 2 cm med naturvitt, stickas en hålrad så här: 

sticka 2 maskor rätt tills, 1 omslag varvet ut. Fortsätt efter samma 

indelning som förr till arb mäter ca 8 cm. Justera maskantalet till 47 m 

(för att få mosstickningen till att gå upp runt). Sticka 4 v mosstickning 

över alla maskorna. Maska av. Sy i hop väskan i botten. 

Axelrem 

Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 3 maskor och sticka mosstickning 

fram och tillbaka i 28 cm. Maska av. Sy fast axelremmen mot det 

mosstickade partiet på var sida på insidan av väskan. Tvinna en lila 

snodd på ca 50 cm färdig längd och trä genom hålraden.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Viking Björk 
Tröja, byxa och kjol             1303-2 
Storlek                                                                              Nyfödd             

Övervidd                                                                              36 cm 

Hel längd                                                                             16 cm 

Ärmlängd                                                                            12 cm 

Benlängd                                                                             10 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Naturvitt nr 502                                                                 1 nystan 

Blå nr 523                                                                          1 nystan 

Mint grön nr 527                                                               1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och 3 + 2 

knappar och ca 30 cm resår.  

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st 3 mäter 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

RANDMÖNSTER 

*2 varv grönt, 2 varv naturvitt och 4 varv blått*, 

Upprepa från * till *. 

 

TRÖJA 

Lägg upp med blått på st nr 2 ½, 90 maskor och sticka resår med 1 rm, 1 

am i 4 varv. Byt till st nr 3 och slätstickning. Sticka randmönster som 

upprepas till arb mäter ca 10 cm. Sätt ett märke i var sida med 45 

maskor till var del. Maska av 6 maskor i var sida för ärmöppning (3 

maskor på var sida av märket). Sticka var del för sig. 

Bakstycke 

Sticka vidare i blått utan ränder och fortsätt att maska av för ärmöppning 

i var sida, med 1 maska 2 ggr. På nästa varv minskas den mittersta 

maskan för öppning bak, och var del stickas färdig för sig. Stickas till 

arb mäter 16 cm. Maska av. Den andra delen stickas lika. 

Framstycke 

Sticka och maska av för ärmöppning lika som bakstycket. När arb mäter 

14 cm, maska av de mittersta 9 m för halsöppning och var del stickas för 

sig. Maska därefter av på halssidan med 2 maskor 1 gång och 1 maska 1 

gång. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. Den andra 

sidan stickas lika, men spegelvänt.  

Ärmar 
Lägg upp med blått på st nr 2 ½, 28 maskor och sticka 4 varv resår med 

1 rm, 1 am fram och tillbaka. Byt till st nr 3. Sticka randmönster, som 

upprepas, samtidigt som det ökas 1m i början och slutet av varvet ca 

var 1 ½ till det är 40 m på varvet och ärmen mäter ca 10 cm. Maska av 3 

m i början och slutet av varvet för ärmtopp. Maska därefter av 1 maska 

på vartannat v, 2 ggr i var sida. Maska av de resterande 30 maskorna.  

Montering  
Maska eller sy ihop 10 maskor på var axel. Sy ihop under ärmarna och 

sy i dem.  

Halskant 

Börja mitt bak och plocka eller sticka upp med blått på st nr 2 ½, ca 36 

maskor och sticka resår med 1rm, 1 am fram och tillbaka i 3 varv. 

Maska av. 

Sprund bak 

Börja överst i halskanten och virka ett varv med fastmaskor ned längs 

sprundet och upp igen på andra sidan, vänd och virka fm, men med 2 

knapphål, varje över 2 lm. Det första i halskanten och det andra med ca 

3 cm mellanrum. Sluta i sprundet. Klipp av tråden och sy kanten med 

knapphålen över den andra och sy fast nere i sprundet. 

Sy i ärmarna. 

KJOL 

Börja nertill och lägg upp med naturvitt, på st nr 3, 201 maskor och 

sticka 3 varv mosstickning (= 1 rätt, 1 avig växelvis över varandra på 

varje varv). Justera maskantalet till 200 m. Sticka så: *8 maskor 

slätstickning, 2 maskor avigt *. Upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt 

efter denna indelning, samtidigt som det stickas 4 varv blått, 2 varv 

grönt, därefter naturvitt, men när arb mäter ca 3 cm, Minska så här: * 

Lyft 1 m, sticka 1 m och dra den lyfta maskan över. Sticka 4 maskor 

slätstickning, 2 maskor rätt tills och 2 maskor avigt *. Upprepa från * till 

* varvet ut. Fortsätt att minska på detta sätt med 2 maskor mindre 

mellan minskningarna, ca var 3:e cm till det är 80 maskor på varvet och 

skörtet mäter ca 12 cm. Byt till st nr 2 ½ och sticka resår med 1 rm, 1 

am över alla maskorna. Efter 2 varv stickas: *2 maskor rätt tills, 1 

omslag *. Upprepa från * till * varvet runt (= hålrad till resår ). Fortsätt 

med 1 rm, 1 am till skörtet mäter ca 14 cm. Maska av med räta och 

aviga maskor.  

BYXA 

Börja i midjan. Lägg upp med naturvitt på st nr 2 ½, 92 maskor och 

sticka runt i resår med 1 rm, 1 am. Efter 2 varv stickas en hålrad= 2 m 

rätt tills, 1 omslag som upprepas varvet runt. Sticka därefter 2 varv 

resår. Byt till st nr 3 och slätstickning. Sätt ett märke mellan 2 m i var 

sida och ett = 23 maskor till var del. Sticka byxan högre mitt bak. Börja 

med märket bak. Sticka 8 maskor, vänd och sticka 16 maskor avigt 

tillbaka. Vänd och sticka 23 maskor, vänd och sticka 30 avigt maskor 

tillbaka. Vänd och sticka 38 maskor, Vänd och sticka 46 maskor avigt 

tillbaka. Du är nu vid märket i vänstra sidan. Sticka slätstickning över 

alla maskorna. När arb mäter ca 9 cm (mätt mitt fram) ökas det 1 maska 

på var sida av märket fram och bak vartannat v tot 3 ggr. 

Nu stickas varje ben för sig (längden på benet mäts härifrån). Sticka 

maskorna från märket fram till märket bak över på 5 strumpstickor = 52 

maskor till varje ben. Fortsätt runt med slätstickning, men minska 2 

maskor på insidan av benet ca vartannat v tot 5 ggr. Sticka vidare till 

benet mäter ca 8 cm. Sticka 2 varv grönt, 4 varv blått och därefter 

naturvitt till benet mäter ca 10 cm. Sticka 1 varv avigt (= vikkant ), 

därefter 5 varv slätstickning till belägg. Maska av. Det andra benet 

stickas lika över de resterande maskorna.  

Trä in en resår i hålraden i midjan. 

 

PANNBAND 

Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 76 maskor och sticka 5 varv 

slätstickning, 1 varv avigt, 2 varv slätstickning. Sticka så 2 varv grönt, 4 

varv blått. Byt till naturvitt igen och sticka 2 varv slätstickning, 1 varv 

avigt och till slut 4 varv slätstickning. Maska av.  

Montering: Vik dubbelt och sy i hop de avmaskade maskorna med 

uppläggningskanten. 

 

Viking Björk 
Dopklänning                           1303-3                        
Storlek                                                                                 Nyfödd             

Övervidd                                                                                 36 cm 

Hel längd                                                                                 18cm 

Ärmlängd                                                                                 12 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Vitt nr 500 eller naturvitt nr 502                                      3 nystan 

              

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och virknål nr 2 ½. 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

  

Lägg upp på st nr 3, 204 maskor och sticka 1 v rätt, 1 varv avigt tot 2 

ggr. Sticka 1 varv slätstickning därefter mönster I, som upprepas till arb 

mäter ca 8 cm. Sticka nu 2 och 2 maskor rätt tills varvet ut. Det är nu 

102 maskor på varvet. Sticka 1 v rätt, 1 v avigt tot 2 ggr. Börja mitt bak 

(= varvets början ), och fortsätt sedan med denna indelning: Sticka 37 

maskor, mönster II, mönster IV över 9 maskor, mönster III över 11 

maskor, mönster IV över 9 maskor och till slut mönster II över 36 

maskor. Sticka runt efter denna indelning. När arb mäter ca 22 cm, delas 

arb mitt bak genom att minska de 3 mittersta maskorna och fortsätt fram 
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och tillbaka (se till så du delar så att du alltid gör omslag och 2 

tillsammans från rätan). Sätt ett märke i var sida med 24 maskor till vart 

bakstycke och 51 m till framstycket. När arb mäter ca 35 cm, minska 

från avigan så här: Minska 5 maskor jämnt fördelat över de 24 maskorna 

på vänster bakstycke. Sticka 2 och 2 maskor rätt tills över de 10 första 

och sista maskorna på framstycket och till slut 5 maskor jämnt fördelat 

över de 24 maskorna på höger bakstycke. Det är nu 19 maskor till vart 

bakstycke och 41 maskor till framstycket. På nästa v minskas 4 maskor i 

var sida för ärmöppning (2 maskor på var sida av märket), och höger 

bakstycke stickas färdigt först. Sticka slätstickning och fortsätt att 

minska för ärmhål med 1 m 2 ggr. Sticka till ärmhålet mäter ca 7 cm. 

Maska av.  

Vänster bakstycke stickas lika.  

Framstycket: Sticka slätstickning över maskorna till mönster II, men 

fortsätt med mönster III och IV som förr, samtidigt som det minskas i 

var sida för ärmhål som på bakstycket. När ärmhålet mäter ca 4 cm, 

maskas de 11 mittersta maskorna av för halsöppning och sticka var del 

för sig. Minska därefter på halssidan med 3 maskor 1 gång, 2 maskor 1 

gång och 1 maska 1 gång. Sticka till framstycket är lika långt som 

bakstycket. Maska av de 5 maskorna som är kvar til axel. Sticka den 

andra sidan lika. 

Ärmar  

Lägg upp på st nr 3, 41 maskor och sticka 2 v rätstickning fram och 

tillbaka. Sticka därefter 2 m rätt tills, 1 omslag, som upprepas varvet ut. 

(= 1 hålrad). Sluta med 1 maska rätt. Sticka avigt tillbaka och justera 

maskantalet till 43 maskor. Fortsätt fram och tillbaka med mönster I till 

ärmen mäter ca 12 cm. Maska av de 2 första och sista maskorna. Maska 

därefter av i början på varje v med 1 m 2 ggr. Maska av.  

Montering: Sy ihop på axlarna och sy i ärmarna. 

Stolpe bak: Sticka upp på st nr 3, ca 44 maskor och sticka 4 v 

rätstickning. Maska av.  

Den andra stolpen stickas lika, men med 6 knapphål jämnt fördelat efter 

det 2:a v rätstickning. Vart knapphål stickas genom att maska av 2 

maskor som läggs upp igen på nästa varv.  

Lägg kanten med knapphål över den andre och sy i hop snyggt i 

sprundet.  

Halskant: Virka en rad picoter med virknål nr 2 ½, runt halsen så här: 

Börja över vänstra stolpe och virka: * 3 luftmaskor – stick ner nålen i 

den första av dessa och virka en sm – hoppa över 1 maska i 

avmaskningskanten och stick ner nålen i nästa m*. Upprepa från * till * 

runt hela halsen, och nertill runt uppläggningskanten. Tvinna 2 snoddar 

på ca 20 cm färdig längd och trä i hålraden på var arm. 

MÖSSA 

Lägg upp på st nr 3, 59 maskor och sticka 4 rätstickning fram och 

tillbaka. Sticka nu efter denna indelning: Mönster II över 15 maskor, 

mönster IV över 9 maskor, mönster III över 11 maskor, mönster IV över 

9 maskor och till slut mönster II över 15 maskor.  

Sticka fram och tillbaka till arb mäter ca 10 cm. Maska nu av de 24 

första och sista maskorna. Fortsätt fram och tillbaka över de 11 

maskorna med mönster III, ca 8 cm.  

Montering: Sy bakstycket till de avmaskade maskorna i var sida (kant i 

kant). Plocka eller sticka upp på st nr 3, ca 24 maskor längs kanten på 

höger sida, maskorna mitt bak (som är på stickan) och till slut ca 24 

maskor längs vänstra sida. Sticka slätstickning fram och tillbaka men 

efter 2 varv stickas en hålrad genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag v 

ut. Sticka tot 5 varv. Maska av. Virka en rad picoter längs mössan fram 

genom att virka 3 lm, stick ner nålen i den första av dessa och virka en 

sm. Hoppa över 1 m från föregående varv och upprepa. Tvinna en snodd 

på ca 60 cm färdig längd. 
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Viking Björk 
Poncho, byxa och mössa           1303-4                   
Storlek                                                                                        Nyfödd             

Hel längd , poncho                                                                         14 cm 

Benlängd, byxa                                                                              11 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Rosa nr 564                                                                         1 nystan 

Vit nr 500                                                                            1 nystan 

Mint grön nr 527                                                                 1 nystan 

Cerise nr 563                                                                       1 nystan 

Orange nr 551                                                                      1 nystan 

Grön nr 537                                                                          1 nystan 

Lilla nr 569                                                                          1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 + 1 hake och en 

resår. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

RANDMÖNSTER 

*2 varv vitt, 4 varv mint grönt, 2 varv vitt, 4 varv cerise, 2 varv vitt, 4 

varv orange, 2 varv vitt, 4 varv grönt, 2 varv vitt och 4 varv lila*. 

Upprepa från * till *. 

 

PONCHO 
Lägg upp med rosa på st nr 3, 144 maskor och sticka 1 rätt, 1 avigt runt i 

resår, 4 varv. Sätt en mark mellan 2 maskor i varje sida, en mark fram 



och en mark mitt bak, med 36 maskor till varje del. Fortsätt med 

slätstickning och randmönster. Efter 8 varv av randmönstret, börja du att 

minska mellan mark såhär: Sticka 2 maskor vridet rätt tills. Sticka till 2 

maskor innan nästa mark och sticka 2 maskor rätt tills. Upprepa från * 

till * v runt. Fortsätt med randmönstret och minska såhär på vartannat v, 

till det är 48 maskor igen på varvet. Dela arb mitt bak. Byt till rosa och 

sticka 1 v slätstickning, därefter 1 rätt, 1 avig i resår fram och tillbaka 2 

cm. Maska av med räta och aviga maskor. 

Montering: fäst en hake bak i nacken. 

 

BYXA 

Börja i midjan. Lägg upp med rosa och st nr 3, 92 maskor och sticka 1 

rät, 1 avig runt i resår. Efter 2 varv stickas 1 hålrad = 2 maskor rätt tills, 

1 omslag, som upprepas varvet ut. Sticka därefter 2 varv resår. Sätt en 

mark mellan 2 m i varje sida och en mark mitt fram och bak = 23 

maskor till varje del.  Sticka byxan högre bak. Börja med mark bak. 

Sticka 8 maskor, vänd och sticka 16 maskor avigt tillbaka. Vänd och 

sticka 23 maskor, vänd och sticka 30 aviga maskor tillbaka. Vänd och 

sticka 38 maskor, vänd och sticka 46 maskor avigt tillbaka. Du är nu vid 

mark i vänstra sidan. Sticka slätstickning över alla maskorna. När arb 

mäter ca 9 cm (mätt mitt fram) ökas det 1 maska på varje sida av mark 

fram och bak vartannat varv tot 3 gånger. 

Nu stickas var ben för sig (längden på benet mäts härifrån). Sticka över 

maskorna från mark fram till mark bak på 5 strumpstickor = 52 masker 

till varje ben. Fortsätt runt med slätstickning som innan, men minska 2 

maskor på insidan av benet ca varannan cm tot 5 gånger. När benet 

mäter ca 10 cm stickas 1 rät, 1 avig i resår 4 varv.  Maska av med räta 

och aviga maskor. Det andra benet stickas likadant över de resterande 

maskorna.  

Trä ett resårband i hålraden i midjan.  

MÖSSA 

Öronlapp: Lägg upp med rosa på st nr 3, 3 maskor och sticka 1 rät, 1 

avig i resår fram och tillbaka. Efter 2 varv ökas 1 maska i varje sida 

innanför en kantmaska. Fortsätt att öka 1 maska i varje sida på vartannat 

varv till det är 17 maskor på varvet. 

Lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande öronlapp. 

Lägg upp 11 maskor (= bak), sätt in maskorna från den ena öronlappen 

på stickan. Lägg upp 31 maskor (= fram) och tillslut maskorna från den 

andra öronlappen. Det är nu 76 maskor på varvet. Fortsätt runt med 1 

rät, 1 avig i resår till kanten mäter ca 2 cm (mätt mitt fram). Fortsätt runt 

med minskas för topp såhär: Sticka 2 och 2 maskor tills varvet runt. 

Sticka 1 varv. Upprepas minskningarna med 1 varv slätstickning 

emellan till det är 19 maskor på varvet. Klipp av tråden och trä den 

igenom maskorna.  

 

Viking Björk 
Klänning, hatt och sockor         1303-5 
Storlek                                                                                         Nyfödd             

Övervidd, klänning                                                                         36 cm 

Hel längd, klänning                                                                        25 cm 

Ärmlängd                                                                                        12 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Hela setet 

Cerise nr 563                                                                     1 nystan 

Rosa nr 564                                                                                1 nystan 

              

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 + 3 hakar. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

KLÄNNING 

Lägg upp med cerise på st nr 3, 156 maskor och sticka 4 varv 

mosstickning (mosstickning = 1 rät, 1 avig växelvis över varandra). 

Sticka så: *10 maskor slätstickning, 2 maskor mosstickning *. Upprepa 

från * till * varvet ut.  Fortsätt efter denna indelning. När arb mäter ca 2 

cm, sticka mönster I, därefter cerise som innan, men när arb mäter ca 4 

cm, minska såhär: * Lyft av den 1:a m löst. Sticka 1 maska och dra över 

den lyfta m. Sticka 6 maskor slätstickning, 2 maskor rätt tills och 2 

maskor mosstickning*. Upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt att 

minska på detta sätt med 2 maskor mindre mellan minskningarna, ca var 

4:e cm till det är 78 maskor på varvet och skörtet mäter ca 14 cm. Dela 

arb mitt bak och fortsätt fram och tillbaka med mönster II och 

slätstickning. De 3 första och sista maskorna stickas hela tiden i 

rätstickning (= 2 varv rätt). Sätt en mark i varje sida med 20 maskor till 

varje bakstycke och 38 maskor till framstycket. När arb mäter ca 17 cm, 

maskas 4 maskor av i varje sida för ärmhål (2 maskor på varje sida av 

mark) och sticka var del för sig.  

Framstycket: Fortsätt att minska för ärmöppning med 2 maskor 1 gång 

och 1 maska 1 gång. När mönster II mäter ca 7 cm, maskas de 10 

mittersta maskorna av för halsavmaskning och sticka var del för sig. 

Fortsätt att minska på halssidan med 2 maskor 1 gång och 1 maska 1 

gång. Maska av.  

Den andra sidan stickas likadant men spegelvänt. 

Vänster bakstycke: Minska för ärmhål som på framstycket. Sticka till 

mönster II mäter ca 11 cm. Maska av. 

Höger framstycke stickas motsvarande. 

Ärmar: Lägg upp med cerise på st nr 3, 34 maskor och sticka 4 varv 

mosstickning fram och tillbaka. Sticka därefter slätstickning, samtidigt 

som det ökas 1 m i början och slutet av varvet ca var 4:e cm till det är 40 

maskor på varvet och ärmen mäter ca 12 cm. Maska av. 

Montering: Maska eller sy ihop 6 maskor på varje axel. Sy ihop under 

ärmarna och sy i dem.  

Halskant: Sticka eller plocka upp med rosa på st nr 3, ca 41 maskor och 

sticka 4 varv mosstickning, fram och tillbaka. Maska av med räta och 

aviga maskor.  

Sy i 3 hakar bak i ryggen.  

SOCKOR 

Börja överst. Lägg upp med cerise med st nr 3, 44 maskor och sticka 2 

varv rätstickning, fram och tillbaka. Byt till rosa och sticka 6 varv 

slätstickning. På nästa varv minskas det 11 maskor jämnt fördelat. 

Sticka nu: *2 maskor rätt tills, 1 omslag *. Upprepa från * till * varvet 

ut. Avsluta med 1 maska rätt. Sticka avigt tillbaka. Sticka nu ca 3 cm, 

fram och tillbaka över de 9 mittersta maskorna = mittstycke, mitt 

ovanpå foten. Det är kvar 12 maskor på varje sida. Börja i början på 

varvet igen och sticka: De 12 avsatta maskorna, plocka eller sticka upp 5 

maskor längs mittstycket, de 9 maskorna till mittstycket, sticka eller 

plocka upp 5 maskor längs andra sidan av mittstycket och tillslut de 12 

avsatta maskorna. Det är nu 43 maskor på varvet. Sticka 4 varv 

slätstickning över alla maskorna. 

Byt till cerise och sticka 2 varv rätstickning. Byt till rosa igen. Fortsätt 

med rätstickning och minska på avigan såhär: Sticka 2 m avigt, 2 m 

avigt tills, 13 m avigt, 2 m avigt tills, 5 m avigt, 2 m avigt tills, 13 m 

avigt, 2 m avigt tills och tillslut 2 m avigt. Sticka rätt tillbaka.  

På nästa varv stickas 1 m avigt, 2 m avigt tills. Sticka 13 m avigt, 2 m 

avigt tills, 3 m avigt, 2 m avigt tills, 13 m avigt, 2 m avigt tills och 

tillslut 1 m avigt. Sticka rätt tillbaka.  

Sticka nu 2 m avigt tills, 13 m avigt, 2 m avigt tills, 1 m avigt, 2 m avigt 

tills, 13 m avigt och till slut 2 m avigt tills. Sticka rätt tillbaka. Maska 

av. Sy ihop mitt bak och under foten.  

Tvinna en rosa snodd på ca 30 cm färdig längd.  

HATT 

Börja på toppen av huvudet. Lägg upp med cerise på st nr 3, 5 maskor 

och sticka 2 varv rätstickning. Fortsätt runt och sticka 1 maska rätt, 1 

omslag varvet ut, därefter 1 varv slätstickning.  Det är nu 10 maskor på 

varvet.  Sticka nu mönster II, samtidigt som du på 1:a varvet ökar 

genom att sticka: 2 maskor rätt, 1 omslag, som upprepas varvet ut. 

Fortsätt att öka på detta sätt, med 1 maska mer mellan omslagen till det 

är 65 maskor på varvet. Sticka mönster II till hatten mäter ca 11 cm 

(avsluta med 2 varv rosa). Byt till cerise. Sticka 2 varv slätstickning och 

öka på vartannat varv 1 maska i varje maska till 130 maskor. Sticka 

mönster I, därefter 1 varv cerise. Maska av.  

	Mönster	I

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Upprepa Börja	här

	= 	Cerise

x 	= 	Rosa

 



	Mönster	II

x x x x x x x x Upprepa

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x  

Viking Björk 
Jacka, klänning och huvudduk    

1303-6 
Storlek                                                                                 Nyfödd             

Övervidd, jacka                                                                     34 cm 

Hel längd, jacka                                                                     15 cm 

Ärmlängd                                                                               12 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Grönt nr 537                                                                 1 nystan 

Naturvitt nr 502                                                                      1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Stickor nr 3, 2 tryckknappar + 1 hake. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

JACKA 

Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 84 maskor och sticka 5 varv 

mosstickning (mosstickning = 1 rät, 1 avig växelvis över varandra på 

varje v) fram och tillbaka. Fortsätt med mosstickning över de 4 första 

och 4 sista maskorna och slätstickning över de resterande 76 maskorna. 

Sätt en mark i varje sida med 21 masker till varje framstycke och 42 

maskor till bakstycket. När arb mäter ca 8 cm, delas det i var sida för 

ärmhål och bakstycket stickas färdigt först. 

Bakstycket: Sticka till arb mäter ca 15 cm från upplägget. Maska av.  

Höger framstycke: Fortsätt som innan med mosstickning över de 4 

första maskorna och slätstickning över de resterande maskorna. När arb 

mäter ca 13 cm, maskas de 6 första maskorna av för halsavmaskning. 

Minska därefter på halssidan på vartannat varv, 4 maskor 1 gång och 1 

maska 2 gånger. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. 

Vänster framstycke: Sticka som höger men spegelvänt. 

Ärmar:  
Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 29 maskor och sticka 5 varv 

mosstickning, fram och tillbaka. Byt till slätstickning. Fortsätt fram och 

tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i början och slutet av varvet ca var 

3 ½ cm till det är 35 maskor på varvet och ärmen mäter ca 12 cm. 

Maska av. 

Montering: Mask eller sy ihop 9 maskor på varje axel. Sy ihop under 

ärmen och sy i dem.  

Halskant: Plocka eller sticka upp med naturvitt på st nr 3, ca 50 maskor 

och sticka 4 varv mosstickning. Maska av med räta och aviga maskor. 

KLÄNNING 

Börja nederst och lägg upp med grönt på st nr 3, 154 maskor och sticka 

5 varv mosstickning (mosstickning = 1 rät, 1 avig växelvis över 

varandra på varje v), därefter 3 varv slätstickning och 3 varv 

mosstickning. Sticka såhär: * 9 maskor slätstickning, 2 maskor 

mosstickning *. Upprepa från * till * varvet ut. Fortsätt efter denna 

indelning, men på det 5:e varvet stickas 1 “knut” mitt i varje av de 

slätstickade fälten såhär: Öka genom att sticka 1 rätt framifrån, 1 rätt 

bakifrån, 1 rätt framifrån i samma maska. Sätt över 3 m på vänster sticka 

och sticka dem rätt. Sätt över de 3 m på vänster sticka igen. Lyft av den 

1:a m löst, sticka 2 m rätt tills och dra över den lyfta m. Efter 9 varv 

stickas det 3 varv mosstickning över alla maskorna. Fortsätt runt med 

slätstickning. När arb mäter ca 7 cm, minska 14 maskor jämnt fördelat 

(sticka 9 maskor rätt, 2 m rätt tills). Det är nu 140 maskor på varvet.  

Fortsätt med slätstickning till arb mäter ca 13 cm. På nästa varv stickas 

2 och 2 maskor rätt tills. Det är nu 70 m på varvet. Dela arb mitt bak och 

sticka 4 varv rätstickning över alla maskorna. Justera maskantalet till 71 

maskor. Sticka därefter rätstickning över de 3 första och sista maskorna 

och slätstickning över de resterande maskorna, men efter 4 varv sticka 

såhär: 3 m rätstickning, 4 maskor slätstickning, * 1 ”knut”, 7 m 

slätstickning *. Upprepa från * till * varvet ut, men avsluta med 4 m 

slätstickning och 3 m rätstickning. Fortsätt med rätstickning over de 3 

första och sista maskorna och slätstickning över de resterande maskorna 

ytterligare 3 varv. Sticka nu 3 varv med mosstickning över de 

slätstickade maskorna. På nästa varv maskas 22 maskor av i varje sida 

och sticka utsmyckning över de mittersta 27 maskorna.  

Utsmyckning: Sticka 3 m mosstickning, slätstickning över 21 m och 3 

m mosstickning. Fortsätt fram och tillbaka till utsmyckningen mäter ca 4 

cm. Sticka 3 v mosstickning över alla maskorna. Maska av med räta och 

aviga m. 

HÄNGSLE: Lägg upp 5 m och sticka mosstickning fram och tillbaka 

till hängslet mäter ca 12 cm. Maska av med räta och aviga maskor.  

Sticka det andra hängslet likadant. Fäst hängslet ca 3 cm från varje sida 

från öppningen mitt bak. Sy i tryckknappar, 1 på varje hängsle. Sy i en 

hake mitt bak. 

HUVUDDUK 

Lägg upp med naturvitt på st nr 3, 67 maskor och sticka 2 v 

slätstickning. Byt till grönt och sticka 2 varv rätstickning. Byt till 

naturvitt och sticka 2 varv slätstickning. På nästa varv stickas: 5 maskor 

slätstickning, * 1 ”knut”, 7 m slätstickning *. Upprepa från * till * men 

avsluta med 5 m slätstickning. Sticka därefter 3 varv slätstickning. Byt 

till grönt och sticka 2 varv rätstickning. Byt till naturvitt och fortsätt 

med rätstickning. När arb mäter ca 7 cm, minskas det 1 m innanför 

kantmasken i början (lyft av 1 m löst, sticka nästa m rätt och dra över 

den lyfta m) och i slutet stickas 2 m rätt tills. Minska såhär på vartannat 

varv 4 gånger till det återstår 7 maskor. Maska av.  

Halskant: Börja från rätan och sticka eller plocka upp med naturvitt ca 

18 maskor längs den ena kortsidan och ca 17 maskor längs den andra 

kortsidan = 35 maskor. Sticka 6 varv fram och tillbaka i resår med 1 rät, 

1 avig, men på 3:e varvet stickas 1 hålrad genom att sticka 2 m rätt tills, 

1 omslag som upprepas varvet ut. Maska av med räta och aviga maskor.  

Montering: Tvinna en naturvit snodd på ca 30 cm färdig längd och trä 

den igenom hålraden. 

 

Viking Björk 
Kappa                                     1303-7 
Storlek                                                                                Nyfödd             

Övervidd                                                                               40 cm 

Hel längd                                                                               24 cm 

Ärmlängd                                                                               12 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Hela setet 

Orange  nr 551                                                                2 nystan 

Mörk röd  nr 562                                                                   1 nystan 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3. 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

KAPPA 

Lägg upp med orange på st nr 3, 150 maskor och sticka 6 varv 

rätstickning fram och tillbaka. Fortsätt med rätstickning över de 4 första 

och sista maskorna och med slätstickning över de resterande maskorna. 

När arb mäter ca 14 cm minska 50 m jämnt fördelat (inte över 

framkanten) till 100 maskor. Sätt en mark i varje sida med 25 m till 

varje framstycke och 50 m till bakstycket. När arb mäter ca 16 cm, 

maskas 4 maskor i varje sida för ärmhål av (2 m på varje sida av mark) 

och bakstycket stickas färdig först. 

Bakstycket: Sticka till hela arb mäter ca 24 cm. Maska av.  

Höger framstycke: Sticka och minska till ärmhål som på bakstycket.  

När arb mäter ca 21 cm maskas de 7 första maskorna för halsöppning.  

Minska därefter i början av vartannat varv med 2 masker 1 gång och 1 

maska 1 gång. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. 

Maska av de 13 maskorna till axel. 

Vänster framstycke: Stickas som höger men spegelvänt. 

Ärmar: Lägg upp med orange på st nr 3, 30 maskor och sticka 6 varv 

rätstickning fram och tillbaka. Sticka slätstickning, samtidigt som det 

ökas 1m i början och slutet av varvet ca var 2 cm till det är 40 maskor på 

varvet och ärmen mäter ca 12 cm. Maska av. 

Montering: Mask eller sy ihop 13 maskor på var axel. Sy ihop under 

Ärmarna och sy i dem.  

Halskant: Plocka eller sticka upp ca 48 m och sticka 6 varv 

rätstickning. Maska av.  



MÖSSA 

Lägg upp med orange på st nr 3, 73 maskor och sticka 1 rät, 1 avig i 

resår, 5 varv. Sticka avigt tillbaka. Sticka mönster I, därefter mörk röd 

slätstickning till arb mäter ca 8 cm. Byt till orange och sticka 6 varv 

slätstickning, 1 varv rätt tillbaka och 2 varv slätstickning. Byt till mörk 

röd igen. Sticka 1 varv över alla maskorna. På nästa varv maskas de 24 

första och sista maskorna av. Fortsätt fram och tillbaka över de 25 

mittersta maskorna, samtidigt som det minskas 1 maska i början och 

slutet av varvet ca var 2 cm till det är 17 maskor på varvet och arb mäter 

ca 8 cm. Sticka nu 2 och 2 maskor rätt tills = 9 maskor på varvet.  

Montering: Sy ihop bakstycket med de avmaskade maskorna i varje 

sida (kant i kant).  

Virka 2 rader fm längs kanten runt halsen med mörk röd och virknål nr 

2 ½.  

Tvinna 2 orange snoddar, varje på ca 25 cm färdig längd. Sy fast en 

snodd på var sida av resåren.  

HALSDUK 

Lägg upp 5 maskor med mörk röd på st nr 3. Sticka rätstickning, 

samtidigt som det ökas 1 m innanför 1 kantmaska i början av varje varv 

till det är 19 maskor på varvet. Sätt var 2:e m på en hjälpsticka bakom 

arb och fortsätt med slätstickning över de resterande 10 m, ca 3 cm. 

Sticka motsvarande över maskorna på hjälpstickan. Sätt nu tillbaka 

maskorna på 1 sticka så det blir som innan det delades. Fortsätt med 

rätstickning till arb mäter ca 22 cm. Dela arb igen och sticka som i 

början och minska istället för att öka till det är 5 maskor igen på varvet. 

Maska av.  

SOCKOR 

Börja överst. Lägg upp med orange på st nr 3, 44 maskor och sticka 2 

varv rätstickning, fram och tillbaka. Byt till mörk röd och sticka 6 varv 

slätstickning. På nästa varv minskas 11 maskor jämnt fördelat på 1:a 

varvet. Sticka nu: * 2 maskor rätt tills, 1 omslag *. Upprepa från * till * 

varvet ut. Avsluta med 1 maska rätt. Sticka avigt tillbaka. Sticka därefter 

2 ½ cm slätstickning fram och tillbaka över de 9 mittersta maskorna = 

mittstycket, mitt ovanpå foten. Det är kvar 12 maskor på varje sida. 

Börja i början på varvet igen och sticka: De 12 avsatta maskorna, plocka 

eller sticka upp 5 maskor längs mittstycket, de 9 maskorna till 

mittstycket, sticka eller plocka upp 5 maskor längs andra siden av 

mittstycket och tillslut de 12 avsatta maskorna. Det är nu 43 maskor på 

varvet. Sticka 4 varv slätstickning över alla maskorna. 

Byt till orange och sticka 2 varv rätstickning. Byt till mörk röd igen. 

Fortsätt med slätstickning och minska på avigan såhär: Sticka 2 m avigt, 

2 m avigt tills, 13 m avigt, 2 m avigt tills, 5 m avigt, 2 m avigt tills, 13 

m avigt, 2 m avigt tills och tillslut 2 m avigt. Sticka rätt tillbaka.  

På nästa varv stickas 1 m avigt, 2 m avigt tills. Sticka 13 m avigt, 2 m 

avigt tills, 3 m avigt, 2 m avigt tills, 13 m avigt, 2 m avigt tills och 

tillslut 1 m avigt. Sticka rätt tillbaka.  

Sticka nu 2 m avigt tills, 13 m avigt, 2 avigt tills, 1 m avigt, 2 m avigt 

tills, 13 m avigt och tillslut 2 m avigt tills. Sticka rätt tillbaka. Maska av. 

Sy ihop mitt bak och under foten.  

Tvinna en orange snodd på ca 30 cm färdig längd.  

VÄSKA 

Lägg upp med orange på st nr 3, 48 maskor och sticka 2 varv 

rätstickning runt (= 1 varv rätt, 1 varv avigt). Byt till mörk röd och 

sticka 1 varv slätstickning, därefter 4 maskor rätstickning, 16 maskor 

slätstickning, 8 maskor rätstickning, 16 maskor slätstickning och tillslut 

4 maskor rätstickning. Fortsätt runt efter denna indelning. När arb mäter 

ca 2 ½ cm, stickas en hålrad såhär: sticka 2 maskor rätt tills, 1 omslag 

varvet ut. Fortsätt efter denna indelning som innan till arb mäter ca 8 

cm. Sticka 6 varv rätstickning över alla maskorna. Maska av. Sy ihop 

väskan i botten.  

Axelrem: Lägg upp med orange på st nr 3, 3 maskor och sticka 

rätstickning fram och tillbaka 28 cm. Maska av. Sy fast axelremmarna i 

varje sida på insidan av väskan. 

Tvinna en orange snodd på ca 50 cm färdig längd.  

	Mönster	I
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Viking Björk 
Klänning, kort byxa och hatt    1303-8 
Storlek                                                                                Nyfödd             

Övervidd, klänning                                                                38 cm 

Hel längd, klänning                                                                24 cm 

Ärmlängd                                                                                 4 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

Röd nr 550                                                                          2 nystan 

Cerise nr 563                                                              1 nystan 

Orange nr 551                                                                     1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 + 3 hakar. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

RÄNDER 

*4 v orange rätstickning, 4 v cerise rätstickning och 4 v röda 

rätstickning*. Upprepa från * till * 

 

KLÄNNING 

Lägg upp med rött på st nr 3, 200 maskor och sticka 6 varv rätstickning 

(= 1 varv rätt, 1 varv avigt). Fortsätt med rätstickning som beskrivet 

ovanför. Efter 6 ränder fortsätt med rött och slätstickning. På 2:a varvet 

minskas det genom att sticka 2 och 2 maskor rätt tills varvet ut. Det är 

nu 100 maskor på varvet. Sätt en mark i varje sida med 50 maskor till 

varje del. Efter 6 varv slätstickning minskas 1 maska på varje sida av 

mark, genom att sticka 2 maskor vridet rätt tills, 1 maska innan mark 

och 2 maskor rätt tills, 1 maska efter mark. Upprepa med minskningen 

efter 12 varv slätstickning. Det är nu 46 maskor till varje del. När arb 

mäter ca 15 cm, delas arb mitt bak och fortsätt fram och tillbaka. Byt till 

orange och sticka rätstickning och ränder som beskrivit ovanför. När arb 

mäter ca 18 cm, maska av 6 maskor i varje sida för ärmöppning (3 

maskor på var sida av mark) och sticka var del för sig.  

Vänster bakstycke: Fortsätt med rätstickning och ränder, samtidigt 

som det minskas för ärmhål i början av vartannat varv, med 2 maskor 1 

gång och 1 maska 3 gånger. Sticka till arb mäter ca 24 cm. Maska av. 

Höger bakstycke: Stickas som vänster men spegelvänt. 

Framstycket: Minska för ärmhål som på bakstycket, men när arb mäter 

ca 21 cm, maskas de 8 mittersta maskorna av för halsöppning och sticka 

var del för sig. 

Höger framstycke: Fortsätt med rätstickning och ränder som innan, 

men minska i början av vartannat varv (halssiden), 1 maska 2 gånger.  

Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av. 

Vänster framstycke stickas som höger men spegelvänt.  

Ärmar:  

Lägg upp med rött på st nr 3, 36 maskor och sticka 4 v rätstickning, 

fram och tillbaka. Byt till slätstickning och öka på 1:a varvet jämnt 

fördelat till 40 maskor. När ärmen mäter ca 4 cm, maska av 3 maskor i 

början och slutet av varvet för ärmtopp. Minska därefter i början av 

varje varv, 2 maskor 1 gång (i varje sida) och 1 maska 3 gånger. Maska 

av.  

Montering: Maska eller sy ihop 9 maskor på varje axel. Sy ihop under 

ärmarna och sy i dem.  

Halskant: Sticka eller plocka upp med rött på st nr 3, ca 38 maskor och 

sticka 6 varv rätstickning, fram och tillbaka. Maska av. 

Sy i 3 hakar bak i ryggen.  

BYXA 

Börja i midjan. Lägg upp med rött och st nr 3, 92 maskor och sticka 1 

rät, 1 avig runt i resår. Efter 2 varv stickas 1 hålrad = 2 maskor rätt tills, 

1 omslag, som upprepas varvet ut. Sticka därefter 2 varv resår. Byt till 

slätstickning. Sätt en mark mellan 2 m i varje sida och en mark mitt 

fram och bak, med 23 maskor till varje del.  Sticka byxan högre bak. 

Börja med mark bak. Sticka 8 maskor, vänd och sticka 16 maskor avigt 

tillbaka. Vänd och sticka 23 maskor, vänd och sticka 30 aviga maskor 

tillbaka. Vänd och sticka 38 maskor, vänd och sticka 46 maskor avigt 

tillbaka. Du är nu vid mark i vänstra sidan. Sticka slätstickning över alla 

maskorna. När arb mäter ca 9 cm (mätt mitt fram) ökas det 1 maska på 

varje sida av mark fram och bak vartannat varv tot 3 gånger. 

Nu stickas var ben för sig (längden på benet mäts härifrån). Sticka över 

maskorna från mark fram till mark bak på 5 strumpstickor = 52 masker 



till varje ben. Fortsätt runt med slätstickning som innan, men minska 2 

maskor på insidan av benet ca varannan cm tot 5 gånger. När benet 

mäter ca 10 cm stickas 1 rät, 1 avig i resår 4 varv.  Maska av med räta 

och aviga maskor. Det andra benet stickas likadant över de resterande 

maskorna.  

Trä ett resårband i hålraden i midjan.  

HATT 

Börja på brättet. Lägg upp med rött på st nr 3, 150 maskor och sticka 4 

varv rätstickning. Fortsätt runt och sticka 4 varv orange och 2 varv 

cerise rätstickning. Byt till rött igen och slätstickning. På 2:a varvet 

minskas det genom att sticka 2 och 2 maskor rätt tills varvet ut. Det är 

nu 75 maskor på varvet. När arb mäter ca 8 cm minskas det för topp 

såhär: * Sticka 13 maskor slätstickning, 2 maskor rätt tills *. Upprepa 

från * till * varvet ut. Fortsätt att minska på samma sätt med 1 maska 

mindre mellan minskningarna, vartannat varv 4 gånger, därefter varje 

varv till det är 10 maskor kvar på varvet. Klipp av tråden och trä den 

igenom de resterande maskorna. Fäst tråden snyggt på avigan. 

 

Viking Björk 
Klänning, blöjbyxa och hatt      1303-9 
Storlek                                                                             Nyfödd             

Övervidd, klänning                                                               34 cm 

Hel längd, klänning                                                               28 cm 

Ärmlängd                                                                              10 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

  

Beige  nr 507                                                                       2 nystan 

Orange nr 551                                                                      1 nystan 

Grön nr 536                                                               1 nystan 

Naturvitt nr 502                                                                   1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 + 3 tryckknappar. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

RÄNDER 

*5 varv orange, 5 varv grönt och 3 varv naturvitt * 

 

KLÄNNING 

Lägg upp med beige på st nr 3, 200 maskor och sticka 4 varv 

rätstickning (=1 varv rätt, 1 varv avigt). Sticka ränder som beskrivit 

ovanför, därefter beige slätstickning. På 2:a varvet (med beige), 

minskas det genom att sticka 2 och 2 maskor rätt tills varvet ut. Det är 

nu 100 maskor på varvet. När arb mäter ca 10 cm, minskas 8 maskor 

jämnt fördelat till 92 maskor. När arb mäter ca 15 cm minskas det igen 8 

maskor jämnt fördelat. Det är nu 84 maskor på varvet. Sticka till arb 

mäter ca 18cm. Dela arb mitt bak och fortsätt fram och tillbaka med 

ränder som beskrivit. Sätt en mark i var sida med 21 maskor till varje 

bakstycke och 42 maskor till framstycket. När arb mäter ca 20 cm, 

maskas 4 maskor av i varje sida för ärmhål (2 maskor på varje sida av 

mark) och sticka var del för sig.  

Vänster bakstycke: Fortsätt med ränder, samtidigt som det minskas 

för ärmhål i början av vartannat varv, med 2 maskor 1 gång och 1 maska 

1 gång. Sticka till arb mäter ca 28 cm. Maska av. 

Höger bakstycke: Stickas som vänster men spegelvänt. 

Framstycket: Minska för ärmhål som på bakstycket, men när arb mäter 

ca 25 cm, maskas de 10 mittersta maskorna av för halsöppningen och 

sticka var sida för sig. 

Höger framstycke: Fortsätt med ränder som innan, men minska i 

början av vartannat varv (halssidan), 2 maskor 1 gång och 1 maska 1 

gång. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av. 

Vänster framstycke stickas som höger men spegelvänt.  

Ärmar:  

Lägg upp med beige och st nr 3, 30 maskor och sticka 4 varv 

rätstickning, fram och tillbaka. Byt till slätstickning. När ärmen mäter ca 

3 cm, ökas det 1 maska i början och slutet av varvet. Upprepa ökningen 

ca var 3 cm till det är 36 maskor på varvet och ärmen mäter ca 10 cm. 

Maska av.  

Montering: Maska eller sy ihop 8 maskor på varje axel. Sy ihop under 

ärmarna och sy i dem.  

Halskant: Sticka eller plocka upp med beige på st nr 3, ca 42 maskor 

och sticka 6 varv rätstickning, fram och tillbaka. Maska av. 

Stolpe bak: Plocka eller sticka upp med beige på st nr 3, ca 26 maskor 

och sticka 4 varv rätstickning, fram och tillbaka.  

Sticka en motsvarande kant på motsatt sida.  

Lägg stolparna över varandra och sy ihop dem snyggt nederst. 

Sy i 3 tryckknappar bak i ryggen.  

BLÖJBYXA 

Börja i midjan. Lägg upp med beige på st nr 3, 80 maskor och sticka 1 

rät, 1 avig runt i resår. Efter 2 varv stickas 1 hålrad = 2 maskor rätt tills, 

1 omslag, som upprepas varvet ut. Sticka därefter 2 varv resår. Byt till 

slätstickning. Sätt en mark mellan 2 m i varje sida och en mark mitt 

fram och bak, med 20 maskor till varje del.  Sticka byxan högre bak: 

Börja med mark bak. Sticka 5 maskor, vänd och sticka 10 maskor avigt 

tillbaka. Vänd och sticka 15 maskor, vänd och sticka 20 aviga maskor 

tillbaka. Vänd och sticka 30 maskor, vänd och sticka 40 maskor avigt 

tillbaka. Du är nu vid mark i vänstra sidan. Sticka slätstickning och 

randmönster som beskrivit över alla maskorna. När arb mäter ca 4 cm 

(mätt mitt fram) ökas det 1 maska på varje sida av mark fram och bak 

vartannat varv tot 4 gånger. När arb mäter ca 8 m maskas det av 10 

maskor i varje sida (5 maskor på var sida av sidmark) och sticka 

framsidan färdig först. Minska därefter i början av varje varv, 2 maskor 

6 gånger (i varje sida) och det är 14 maskor kvar på varvet. Sticka till 

framsidan mäter ca 15 cm. Maska av. 

Baksidan: Minska i början av varje varv, 2 maskor 3 gånger (i varje 

sida), därefter 1 maska till det är 14 maskor på varvet. Sticka till 

baksidan är lika lång som framsidan. Maska av. 

Montering: Maska eller sy ihop i grenen.  

Kant runt benet: Plocka eller sticka upp med beige nr 3 ca 52 maskor 

och sticka 1 rät, 1 avig runt i resår, 3 varv. Maska av med räta och aviga 

maskor. Sticka den andra kanten likadant.   

Trä ett resårband i hålraden i midjan.  

HATT 

Börja på brättet. Lägg upp med beige på st nr 3, 150 maskor och sticka 4 

varv rätstickning, därefter slätstickning. När arb mäter ca 3 cm minskas 

det genom att sticka 2 och 2 maskor rätt tills varvet ut. Det är nu 75 

maskor kvar på varvet. Sticka ränder som beskrivit. När arb mäter ca 8 

cm justeras maskantalet till 72 m. Minska för topp såhär: * Sticka 7 

maskor slätstickning, 2 maskor rätt tills *. Upprepa från * till * varvet 

ut. Fortsätt att minska på samma sätt med 1 maska mindre mellan 

minskningarna, vartannat varv till det är 8 maskor kvar på varvet. Klipp 

av tråden och trä den igenom de resterande maskorna. Fäst tråden 

snyggt på avigan. 

 

Viking Björk 
Jacka, sparkbyxa och filt    1303-10 
Storlek                                                                                Nyfödd             

Övervidd                                                                                34 cm 

Hel längd                                                                               24 cm 

Ärmlängd                                                                               10 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk ( 90% bomull, 10% merino 

ull), Viking Alpaca Silk ( 50% alpacka , 50% silke), nystan à 50gr. 

 

 

Hela setet 

Vitt  nr 500                                                                3 nystan 

Rosa nr 565                                                                           1 nystan 

              

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3, virknål nr 2 ½ + 5 

knappar. 

 

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Viktigt att 

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

JACKA 

Lägg upp med vitt på st nr 3, 163 maskor och sticka 6 varv rätstickning 

fram och tillbaka. Fortsätt med rätstickning över de 5 första och sista 

maskorna och med mönster I över de resterande maskorna. När mönstret 

är färdigt fortsätt med slätstickning.  När arb mäter ca 12 cm stickas från 

rätan 2 och 2 maskor rätt tills (inte över framkanten). Det är nu 86 

maskor på varvet. Sticka avigt tillbaka. Sätt de 5 första och sista 

maskorna på en hjälpsticka (= stolpe som stickas tillslut). Byt till rosa. 

Sätt en mark i var sida med 18 maskor till varje framstycke och 40 



maskor till bakstycket. När arb mäter ca 13 cm, delas arb i varje sida 

och sticka bakstycket färdigt först. 

Bakstycket: Sticka till arb mäter ca 20 cm. Maska av.  

Höger framstycke: Sticka som bakstycket, men när arb mäter ca 17 cm 

maskas de 2 första maskorna av för halsöppningen.  

Minska därefter i början av vartannat varv med 2 maskor 1 gång och 1 

maska 1 gång. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. 

Maska av de 13 maskorna till axlarna. 

Vänster framstycke: Stickas som höger men spegelvänt. 

Ärmar: Lägg upp med vitt på st nr 3, 33 maskor och sticka 6 varv 

rätstickning fram och tillbaka. Byt till slätstickning och öka 1 maska i 

början och slutet av första varvet. När ärmen mäter ca 2 cm, stickas 

mönster II. Fortsätt därefter med slätstickning till ärmen mäter ca 10 cm. 

Maska av. 

Montering: Maska eller sy ihop 13 maskor på varje axel. Sy ihop under 

ärmarna och sy i dem.  

Vänster framkant: Sätt över de 5 maskorna från hjälpstickan på st nr 3 

och sticka rätstickning fram och tillbaka till framkanten når upp till de 

avmaskade maskorna i halsen.   

Höger framkant: Sticka som vänster men med 3 knapphål, varje över 2 

maskor, 2 maskor från kanten (knapphål stickas genom att maska av 2 

maskor som läggs upp igen på nästa varv). Det första på 1:a varvet. Det 

sista på sista varvet och det 3:e mitt emellan dessa. 

Halskant: Börja med de 5 maskorna till höger framkant, plocka eller 

sticka upp ca 38 m runt halsöppningen och avsluta med de 5 avsatta 

maskorna till vänster framkant. Sticka 6 varv rätstickning fram och 

tillbaka. Maksa av.  

SPARKBYXA 

Börja nederst på benet. Lägg upp med vitt på st nr 3, 32 maskor och 

sticka 5 varv slätstickning, 1 hålrad (= 2 m rätt tills, 1 omslag) och 5 

varv slätstickning. Öka på nästa varv jämnt fördelat 48 masker. Sätt en 

mark på varvet början = insidan av benet. När benet mäter ca 3 cm (mätt 

från vikkanten) sticka mönster II, samtidigt som det ökas 1 maska på 

var sida av mark ca var 1 ½ cm. Efter mönster II, stickas vit 

slätstickning till benet mäter ca 13 cm och det är 60 maskor på varvet. 

Lägg arb åt sidan och sticka det andra benet likadant.  

Sätt in bägge benen på samma rundsticka med insidan av benen mot 

varandra = 120 maskor på varvet. Sätt en mark mitt fram och mitt bak 

och sticka vidare runt, samtidigt som det minskas 1 maska på var sida 

av mark fram och bak vartannat varv, 4 gånger = 104 maskor på varvet. 

Sticka vidare rätt upp till arb mäter ca 21 cm (mätt från vikkanten nere 

på benet). Sätt en mark i varje sida med 52 maskor till varje del. Sätt en 

mark mtt bak och sticka byxan högre bak såhär: Börja vid mark mitt bak 

– sticka 6 maskor, vänd och sticka 12 maskor tillbaka. Vänd och sticka 

10 maskor mer för varje gång till du är vid mark i varje sida. Sticka 1 

varv slätstickning över alla maskorna och minska jämnt fördelat på detta 

varv till 88 maskor. Sticka 1 rät, 1 avig runt i resår. Efter 2 varv stickas 

1 hålrad = 2 maskor rätt tills, 1 omslag som upprepas varvet ut. Sticka 

därefter 2 varv resår. Byt till slätstickning. Sätt en mark i varje sida, med 

44 maskor till varje del. Efter 4 varv, stickas mönster II, men när arb 

mäter ca 3 cm (mätt från hålraden) maska av 8 maskor i varje sida (4 

maskor på var sida av mark) för ärmhål och sticka var del för sig. 

Bakstycket: Fortsätt fram och tillbaka samtidigt som det minskas för 

ärmhål i början av vartannat varv med 1 maska 2 gånger. När arb mäter 

ca 6 cm (mätt från hålraden) maskas de 12 mittersta maskorna för 

halsöppning och sticka var del för sig. 

Vänster sida: Fortsätt att minska på vartannat varv för halsöppning med 

1 maska 2 gånger. Sticka till arb mäter ca 8 cm. Maska av. 

Höger sida stickas som vänster men spegelvänt. 

Framstycket: Minska för ärmhål som på bakstycket, men när arb mäter 

ca 5 cm, maska av de 10 mittersta maskorna för halsöppningen och 

sticka var sida för sig. 

Höger framstycke: Fortsätt att minska på vartannat varv med 1 maska 

3 gånger. Sticka till arb mäter ca 8 cm. Maska av. 

Höger sida stickas som vänster men spegelvänt. 

Montering: Börja i vänster sida och virka med vitt 1 varv fm runt hela 

kanten. Byt till rosa och virka ytterligare ett varv med fm, men på varje 

axel virkas det knapphål, genom att virka 2 lm. Sy i 1 knapp på varje 

axel.  

Vik in kanten nere på benet och fäst den lätt på avigan.  
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Upprepa
Börja	här

Sluta	här

	= Rätt

O 	= 1	omslag

\ 	= Lyft	av	1	m	löst.	Sticka	1	m	rätt	och	dra
över	den	lyfta	m

/ 	= 2	m	rätt	tills

	= Lyft	av	1	m	löst.	Sticka	2	m	rätt	tills	
och	dra	över	den	lyfta	m  

 

	Mönster	II

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

x x x x x

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

x x x x x

Upprepa
Börja	här

	= Vitt	rätt

x 	= Rosa	rätt

 
FILT 

Storlek:                                                                        40 x 40 cm 

Lägg upp på st nr 3, 100 maskor och sticka 6 varv rätstickning 

fram och tillbaka. Sticka nu: 5 maskor rätstickning (= kant) 

mönster III över de nästa 90 maskorna och avsluta med 5 maskor 

rätstickning. När arb mäter ca 39 cm, stickas 6 varv rätstickning 

över alla maskorna. Maska av.  

	Mönster	III
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Upprepas

	= Rätt

/ 	= 2	m	rätt	tills

o 	= 1	omslag

\ 	= Lyft	av	1	m	löst.	Sticka	1	m	rätt	och	dra	över	den	lyfta	m.

v 	=	 Avigt	på	rätan,	rätt	på	avigan

	= Rätt

/ 	= 2	m	rätt	tills

o 	= 1	omslag

\ 	= Lyft	av	1	m	löst.	Sticka	1	m	rätt	och	dra	över	den	lyfta	m.

v 	= Avigt	på	rätan,	rätt	på	avigan

 


