
Viking Kid Mohair och Viking 

Björk               
Tröja                                       1417-1 
Storlekar:                              S-  M-   L-  XL 

Övervidd:                 93-105-117-128cm 

Hel längd:                 65-66-67 -68cm 

Ärmlängd:               50-51-52-53 cm                                                

GARNALTERNATIV : Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Björk ( 90% 

bomull, 10 % merino ull, superwash ), nystan à 50 gr 

 

Kid Mohair 

Naturvit nr 902:                      2-2-2-3 nystan 

Grå nr 915:                           2-2-3-3 nystan 

Beige nr 907:                       1-1-1-2 nystan 

Björk 

Naturvit nr 502:                   2-2-3-3 nystan 

Grå nr 515:                           3-3-4-4 nystan 

Beige nr 507:                       1-1-2-2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7  

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Lägg upp i dubbelt garn med 1 tråd naturvit Kid Mohair  och 1 

tråd naturvit björk 108-120-132-144 m på st nr 7. Sticka 5 cm 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Sticka 1 v slätstickning och öka 

jämnt fördelat till 112-126-140-154 m. Sätt ett märke i var sida 

med 57-63-71-77 m till framstycket och 55-63-69-77 m till 

bakstycket. Sticka mönster I efter diagrammet som upprepas till 

tot 3 ränder. Efter 3 ränder, maska av 8 m i var sida till ärmhål = 

4 m på var sida av märket. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 

Ärmar 

Lägg upp 24-24-28-28 m med dubbel tråd som på bålen och på st 

nr 7. Sticka 5 cm runt i resår. Sticka 1 v slätstickning och öka 

jämnt fördelat till 31-33-35-37 m. Sätt ett märke mitt under 

ärmen = början av v. Sticka mönster I efter diagrammet men mät 

från toppen av bålen och ner för att beräkna var mönstret ska 

börja för att sista v på ärmen ska bli lika som sista v på bålen. 

Öka samtidigt 1 m på var sida av märket ca var 4:e cm (lika för 

alla stl) till det är 53-55-57-59 m på v. När ärmen mäter uppgett 

eller önskad längd, maska av 8 m mitt under ärmen till ärmhål = 

4 m på var sida av märket. Lägg arb åt sidan och sticka den andra 

ärmen lika. 

Ok: 

Sticka in alla delar på samma rundsticka med en ärm över var 

avmaskning på bålen = 186-204-222-240 m. Börja bak på 

vänster axel och räkna ut från mitt fram var på diagrammet det 

ska börjas. Fortsätt med mönster II efter diagrammet och minska 

som anvisas.  

När mönster II är färdig stickat fortsätt med vitt 0-1-2-3 cm  och 

minska samtidigt på 1-2-3-4 v jämnt fördelat till 70-72-74-80 m. 

Byt till grått och sticka 2 v slätstickning och minska jämnt 

fördelat på 2:a v till 56-56-60-60 m. Fortsätt i resår med 2 rm, 2 

am till halskanten mäter ca 15 cm. Maska av till en snygg jämn 

kant som inte stramar. 

Montering 

Sy i hop under ärmarna. 

Vik halskanten dubbel mot rätan. 
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MÖNSTER	II
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Viking Alpaca Maya 
Tröja                    1417-2 
Storlekar                 XS        S           M          L       XL  

Övervidd:                80     -  87   -     92      -  100 -  110 cm 

Hel längd:                72     -  72   -     74     -    74  -   74 cm 

Ärmlängd:              49     -  50     -   50    -    51  -   51 cm 

GARNALTERNATIV : Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Björk ( 90% 

bomull, 10 % merino ull, superwash ), nystan à 50 gr 

 

Naturvitt nr 702:                    2-2-2-3-3 nystan 

Ljusgrått nr 713:                      1-1-1-1-1 nystan 

Blått nr 726:                            1-1-1-1-1 nystan 

Grönt nr 730:                          2-2-2-2-2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7  

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

RANDMÖNSTER:  

13 cm grönt – 3 cm naturvitt – 13 cm blått – 10 cm ljusgrått – 

13 cm naturvitt – 10 cm grönt - 3 cm naturvitt – vidare 

stickas det i blått till hel längd. 

 

Lägg upp med naturvitt och st nr 6, 96-104-112-120-132 m. 

Sticka runt i resår med 1 rm, 1 am till kanten mäter ca 4-4-5-5-5 

cm. Byt till st nr 7 och sticka 1 v slätstickning, sätt märken i var 

sida med 48-52-56-60-66 m till var del. Sticka nu randmönster 

som förklaras ovan. Sticka till arb mäter ca 52-51-52-51-50 cm. 

Dela arb vid sidomärkena i var sida och sticka var del för sig.  

 

Bakstycket 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och ränder som förr till 

arb mäter 72-72-74-74-74 cm och ärmhålet mäter ca 20-21-22-

23-24 cm. Maska av.  

 

 

 

Framstycket 

Sticka lika som bakstycket, men när arb mäter ca 62-62-64-64-64 

cm, maska av de mittersta 12-12-12-14-14 m till halsringning. 

Sticka var sida för sig och fortsätt minska för halsringning 

genom att minska 2 m 1 gång och till slut 1 m 4 gånger. Sticka 

vidare rätt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska 

av. Sticka den andra sidan lika men spegelvänd.  

 

Ärmar 

Lägg upp med naturvitt och st nr 6, 20-24-24-24-28 m. Sticka 4-

4-5-5-5 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 7 och sticka 

1 v slätstickning. Fortsätt runt i slätstickning och ränder som på 

bålen men sätt ett märke mitt under ärmen. Öka 1 m på var sida 

av märket ca var 3- 3 ½ -3-3-3 cm till det är 48-50-52-54-58 m 

på v. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska 

av. Sticka den andra ärmen lika.   

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna. 

Halskant: Plocka eller sticka upp ca 52-56-56-56-60 m runt 

halsen med st nr 7. Sticka 5 cm resår med 1 rm, 1 am. Öka 1 m i 

var avig m och sticka vidare 1 rm, 2 am runt till resåren mäter ca 

20 cm. Maska av löst i räta och aviga maskor.  

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

 

 

Viking Alpaca Maya 

Ponchotröja          1417-3 
Storlekar                            S/M       -                       L/XL 

Hel längd:                           70                   -             71 cm 

GARNALTERNATIV : Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Björk ( 90% 

bomull, 10 % merino ull, superwash ), nystan à 50 gr 

 

Gråblå nr  726:                           7             -                8 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundp nr 5 ½.  

 

Stickfasthet: 15 m slätstickning på nr 5 ½ mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Framstycke 

Lägg upp 60-68 m på st nr 5 ½. Sticka 3 cm resår med 4 rm, 4 

am, fortsätt därefter med slätstickning fram och tillbaka till arb 

mäter ca 70-71 cm. Minska nu 1 m i var sida på vartannat v 

(minska 1 m innanför kanten) till det är 30-36 m kvar på v. 

Sticka till hela arb mäter ca 85 cm och halsen mäter ca 15 cm 

från första minskningen. Maska av de resterande m löst.  

 

Bakstycket 

Stickas lika som framstycket men med 4 am och 4 rm i resåren. 

 

Ärmar 

Lägg upp 40-40 m på st nr 5 ½. Sticka 3 cm och samma resår 

som nere på fram och bakstycket. Sätt märken på undersidan av 

ärmen med 20-20 m på var sida. Fortsätt runt i slätstickning och 

öka vidare 1 m på var sida av bägge märkena på vartannat v till 

det är 200-204 m på v. Sticka till hela ärmen mäter ca 43-45 cm. 

Maska av.  

Sticka den andra ärmen lika. 

 

 

 

Montering 

Lägg framstycket och bakstycket över varandra med avigsidan 

inåt, sy i hop överst i halsen på var sida (ca 15 cm). Sy därefter i 

hop ärmarna mot bålen i var sida (ca 67-68 cm), sy ihop resåren i 

var sida. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Alpaca Maya  
Jacka                   1417-4 
Storlekar:                       S   M    L     XL    XXL 

Övervidd:           97-107-115-125-130 cm 

Hel längd:         100-101-102-103-103 cm 

Ärmlängd:        50-51-52-52-53 cm                                                

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Björk ( 90% 

bomull, 10 % merino ull, superwash ), nystan à 50 gr 

 

Grå nr 715 :    5-6-6-7-7 nystan 

Roströd nr 750:     2-2-2-2-2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 7  

+ 7 knappar. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Lägg upp 121-133-143-155-161 m med grått på st nr 7. Sticka 

rätstickning fram och tillbaka. Efter 2 cm stickas ett knapphål i 

höger sida 2 m från kanten. Knapphål stickas genom att maska 

av 2 m som läggs upp igen på nästa v. När arb mäter ca 3 cm, 

fortsätt i slätstickning men de första och sista 5 m stickas alltid 

rätt (framkanter), sticka samtidigt knapphål på höger framkant 

ca var 12:e cm, tot 7 stk (det första är redan stickat). När arb 

mäter ca 76 cm delas arb i var sida med 31-34-37-40-41 m till 

vart framstycke och 59-65-69-75-79 m till bakstycket. Sticka var 

del färdig för sig. 

Bakstycke 

Fortsätt i slätstickning som förr till arb mäter 100-101-102-103-

103 cm, och ärmhålet mäter ca 24-25-26-27-27 cm. Maska av. 

Höger framstycke  

Fortsätt i slätstickning och framkantsm som förr men minska 

samtidigt för v-hals så här:  

Börja från rätan, sticka 5 m till framkant, sticka 2 m rätt tills och 

slätstickning v ut. Upprepa denna minskning var 3-2 ½-2-2-2 cm 

till det återstår 19-21-22-24-25 m på v. Sticka till framstycket 

mäter lika långt som bakstycket.  Sätt framkantsm på en 

hjälptråd och maska av rest maskor.  

Vänster framstycke 

Stickas lika det högra, men spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 30-30-32-32-34 m med grå på st nr 7. Sticka 4 cm runt 

i rätstickning (= 1 v rätt, 1 v avigt).  Sätt ett märke mitt under 

ärmen = början på v. Fortsätt i slätstickning och öka på 1:a v 

jämnt fördelat till 34-34-36-36-38 m, därefter 1 m på var sida av 

märket ca var 3 ½ cm (lika för alla stl). Efter 8 cm slätstickning 

stickas 8 cm i rostrött, därefter 8 cm grått + 8 cm rostrött. 

Fortsätt i grått till arb mäter uppgett eller önskad längd och det är 

58-60-62-64-66 m på v. Maska av.  

Montering 

Sy i hop axelsömmarna, sy i ärmarna. Sätt över m från höger 

framkant på st nr 7, fortsätt i rätstickning till kanten når mitt bak. 

Maska av. Sticka vänster framkant lika. Sy i hop kanterna mitt 

bak och sy fast den. 

Fickor: 

Lägg upp 20 m med roströd på st nr 7. Sticka 4 v rätstickning 

fram och tillbaka, byt till grå och fortsätt i slätstickning till fickan 

mäter ca 17 cm. Maska av. Sy fast fickorna snyggt på vart 

framstycke ca 26 cm från uppläggningskanten och ca 8 cm in 

från framkanten. 

Sy i knapparna. 

 

 

Viking Alpaca Maya och 

Alpaca Fine         
Tröja                                         1417-5 
Storlekar:        XS  S   M    L    XL   XXL 

Övervidd:          88-96-104-112-120-128 cm 

Hel längd :          64-65-66-67-68-68 cm 

Ärmlängd:       47-48-49-50-51-51 cm                                                

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Mohair ( 78 % 

mohair, 13 % ull, 9% nylon ), nystan à 50 gr. 

Tilläggsgarn: Viking Alpaca Fine ( 85% Superfine Alpacka, 

15 % higland ull ), nystan à 50 gr 

  

Alpacka Maya vit nr 700 :  4-5-5-6-6-7 nystan 

Alpacka Maya turkos nr 768 : 1-1-1-1-1-1 nystan 

Alpacka Fine grå nr 615:   4-5-5-6-6-7 nystan  

 

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

  

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Bakstycke  

Lägg upp med dubbelt garn, 1 tråd Alpacka Maya vit och 1 tråd 

Alpacka Fine grå, 54-58-62-66-70-74 m på st nr 7. Sticka 8 cm 

fram och tillbaka med mönster efter diagrammet. Lägg upp 54-

58-62-66-70-74 m i slutet av v = Framstycke  

Det är nu 108-116-124-132-140-148 m på v.  

Fortsätt runt med mönster efter diagrammet. Sätt ett märke i var 

sida med 54-58-62-66-70-74 m till var del. Sticka till arb mäter 

41 cm mätt mitt fram (lika för alla stl). Maska av 8 m i var sida 

för ärmhål = 4 m på var sida av märkena. 

Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 

Ärmar  

Lägg upp med Maya turkos enkel tråd, 32-32-32-36-36-36 m på 

st nr 6. Sticka 2 v resår med 2 rm, 2 am. Byt till dubbelt garn 

med 1 tråd Maya vitt och 1 tråd Alpaca Fine grå, fortsätt i 

resårstickning till arb mäter 6-6-6-6-7-7 cm. Byt till st nr 7 och 

sticka mönster efter diagrammet. Sätt ett märke mitt under ärmen 

= början på v. På 1:a v ökas jämnt fördelat till 36-40-40-44-44-

48 m, därefter ökas 1 m på var sida av märket ca var 6 ½-8-7-8 

½-7-8 ½ cm. Sticka till arb mäter 47-48-49-50-51-51 cm eller 

önskad längd och det är 48-50-52-54-56-58 m på v. 

Maska av 8 m mitt under ärmen = 4 m på var sida av märket. 

Lägg arb åt sidan och sticka den andra ärmen lika. 

Ok 

Sätt in alla delarna på samma rundsticka nr 7 och placera 

ärmarna över ärmhålsavmaskningarna = 172-184-196-208-220-

232 m. Sätt ett märke i var sammanfogning = 4 märken och 

minska för raglan så här: 

Sticka till 2 m före 1:a märket lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta 

m över, sticka 2 m rätt tills. Upprepa minskningen vid vart märke 

=8 m minskade. Upprepa minskningen på vartannat v till det 

återstår 60-56-60-64-68-64 m på v = 14-16-17-18-19-21 

minskningar.  

Hals 

Byt till st nr 6 och sticka 1 v slätstickning samtidigt som 

maskantalet justeras till 56-56-60-60-64-64 m. Fortsätt sticka 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Sticka till halskanten mäter 17 cm. 

Byt till Maya turkos enkel tråd och sticka 2 v som förr. Maska av 

löst med räta och aviga m till en jämn kant som inte stramar. 

Montering 

Sy i hop under ärmarna, fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Vik halskanten dubbel mot rätan. 



v v v v v v v v
v v v v v v v v

v v v v v v v v Upprepas
v v v v v v v v

v v v v v v v v
v v v v v v v v

v v v v v v v v
v v v v v v v v

	
Upprepas Börja	här

	= Rätt	från	rätan.	Avigt	från	avigan

v 	= Avigt	från	rätan,	rätt	från	avigan

 
 

Viking Alpaca Maya 
Tröja     1417-6 
Storlekar:               XS       S           M           L       XL  

Övervidd:                80     -  87   -     92      -  100 -  110 cm 

Hel längd:                58     -  60   -     60     -    61  -   62 cm 

Ärmlängd:              49     -  50     -   50    -    51  -   51 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Björk ( 90% 

bomull, 10 % merino ull, superwash ), nystan à 50 gr 

 

Ljusgrå nr 713:    2-2-3-3 nystan 

Svart nr 703:    2-2-3-3 nystan 

 

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

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Bålen 

Lägg upp med svart och st nr 6, 96-104-112-120-132 m. Sticka 

runt i resår med 2 rm, 2 am till kanten mäter ca 3 cm (lika för 

alla stl). Byt till st nr 7 och sticka 1 v slätstickning, sätt ett märke 

i var sida med 48-52-56-60-66 m till var del. Sticka vidare runt i 

slätstickning och ränder så här: *4 v ljusgrå – 4 v svart*. 

Upprepa från * till *. När arb mäter ca 33-34-33-33-32 cm, delas 

arb mitt fram. Fortsätt fram och tillbaka och minska 1 m i början 

och slutet av v på var 4:e v. När arb mäter 38-39-38-38-37 cm, 

maska av 8 m i var sida (4 m på var sida av märket). Sticka 

färdigt var del för sig.  

 

Bakstycke 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och ränder som förr till 

arb mäter 58-60-60-61-61 cm och ärmhålet mäter ca 20-21-22-

23-24 cm. Maska av.  

 

Framstycke 

Sticka som bakstycket men fortsätt minska för V-hals som 

tidigare till det är bortminskat tot 11-12-12-12-13 ggr. Sticka 

vidare rätt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska 

av. Sticka den andra sidan lika, men spegelvänt.  

 

Ärmar 

Lägg upp med svart och st nr 6, 20-24-24-24-28 m. Sticka 3 cm 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 7 och sticka 1 v 

slätstickning. Fortsätt nu med ränder som på bålen men sätt ett 

märke mitt under ärmen. Öka 1 m på var sida av märket ca var 3-

3 ½ - 3 ½ - 3-3 cm till det är 48-50-52-54-58 m på v. Sticka till 

arb mäter 3 cm före hel längd. Dela arb mitt under vid märket 

och sticka 3 cm slätstickning fram och tillbaka.  

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna. 

Halskant: Börja vid höger axel, plocka eller sticka upp med 

svart och st nr 6 längs nacken- och vidare runt V-halsen ca 88-

88-92-92-96 m. Sätt ett märke mitt fram. Fortsätt runt med resår 

med 2 rm, 2 am. Minska samtidigt 1 m i var sida om märket på 

varje v. Sticka så här till halskanten mäter ca 3 cm. Maska av i 

räta och aviga maskor. Se upp så inte kanten blir för stram. Sy i 

ärmarna och sy ihop sprundet mitt under ärmen på var sida av 

sidomärkena på bålen. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.  

 

 

Viking Alpaca Maya och 

Alpaca Fine         
Kofta                                          1417-7 
Storlekar:   S    M    L   XL  XXL 

Övervidd :   97-107-115-123-130 cm 

Hel längd :   79-80-81-82-83 cm 

Ärmlängd :   50-51-52-52-53 cm                                                

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Mohair ( 78 % 

mohair, 13 % ull, 9% nylon ), nystan à 50 gr. 

Tilläggsgarn: Viking Alpaca Fine ( 85% superfine Alpacka, 

15 % Higland ull), nystan à 50 gr. 

  

Alpacka Maya vit nr 700:  4-5-5-6-6 nystan 

Alpacka Fine grå nr 615: 6-7-7-7-8 nystan   

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7  

+ grå dragkedja. 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Lägg upp med dubbelt garn med 1 tråd Alpacka Maya vit och 1 

tråd Alpacka Fine grått, 112-124-134-144-152 m på st nr 6. 

Sticka 5 cm slätstickning fram och tillbaka. Sticka 1 v rätt från 

avigan = vikkant, lägg samtidigt upp 2 nya m i början och slutet 

av v. De nya m är framkanter till att sy i dragkedjan på slutet, 

dessa stickas alltid rätt. Fortsätt 5 cm i slätstickning, byt till st nr 

7 och sticka till arb mäter 15 cm från vikkanten. Sätt ett märke i 

var sida med 29-32-35-37-39 m till vart framstycke och 58-64-

68-74-78 m till bakstycket. Minska till sneda fickor så här: 

Börja från rätan och sticka till 6-7-8-8-9 m före 1:a sidomärket, 

vänd (låt resterande m vila) sticka tillbaka över de 23-25-27-29-

30 första m på höger framstycke, vänd. Sticka till det återstår 3 

m, sticka 2 rätt tills + 1 rm, vänd. Upprepa denna minskning på 

vartannat v till fickminskningen mäter ca 15 cm (mätt rakt upp, 

inte på snedden!). Låt dessa m vila och fortsätt på resten av arb = 

mittdelen. Sticka 1 rm = kantmaska, öka 1 m, sticka till det 

återstår 24-26-28-30-31 m på v, öka 1 m och sticka 1 rm = 

kantmaska, vänd. Låt resten av m på vänster framstycke vila. 

Fortsätt fram och tillbaka som förr, men öka samtidigt 1 m i var 

sida före kantmaskan på vartannat v till arb mäter lika långt som 

det högra framstycket. Låt m på mittdelen vila. Sticka till slut det 

vänstra framstycket över de resterande 23-25-27-29-30 m och 

minska på samma sätt som på högra sidan, bara spegelvänt.  

Sätt in alla delarna på samma sticka igen och fortsätt fram och 

tillbaka som förr till arb mäter 55 cm från vikkanten (lika för alla 

storlekar). 

Maska av 8 m i var sida till ärmhål = 4 m på var sida av märket. 

Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 

 



Ärmar 

Lägg upp med dubbelt garn som på bålen, 34-34-34-36-36 m på 

st nr 6. Sticka 5 cm runt i slätstickning + 1 v avigt = vikkant + 5 

cm slätstickning. Sätt ett märke mitt under ärmen = början av v. 

Byt till st nr 7 och fortsätt i slätstickning men öka samtidigt 1 m i 

var sida av märket ca var 5 ½-5-4 ½-4 ½- 4 cm till det är 50-52-

54-56-58 m på v. När arb mäter uppgett eller önskad längd från 

vikkanten, maska av 8 m under ärmen = 4 m på var sida av 

märket. Lägg arb åt sidan och sticka den andra ärmen lika. 

Ok 

Sätt in alla delar på samma rundsticka med en ärm över var 

ärmhålsavmaskning = 184-200-214-228-240 m. Sätt ett märke i 

var sammanfogning = 4 märken. 

Börja från rätan och sticka fram och tillbaka som förr, men 

minska samtidigt för raglan så här: sticka till 3 m före 1:a 

märket, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över, sticka 2 

rm, 2 m rätt tills. Minska på samma sätt vid de andra märkena = 

8 m minskade.  

Minska så här på vartannat v till det är 56-64-70-68-72 m kvar på 

v. Byt till dubbelt garn med Alpacka Fine grått och st nr 6. Sticka 

1 v slätstickning från rätan samtidigt som det minskas jämnt 

fördelat till 46-46-46-50-50 m. Fortsätt i resår med 2 rm, 2 am + 

2 m rätstickning i början och slutet som förr. När resåren mäter 4 

cm, maska av de 2 första och sista m. Sticka 4 cm i resår. Maska 

av löst. 

Fickor 

Lägg upp med dubbel Alpacka Fine grått 38 m på st nr 6. Sätt ett 

märke på mitten = 19 m på var sida. Sticka slätstickning och 

minska i var sida av märket vartannat v till arb mäter 16 cm. 

Maska av. Vik arb dubbelt med avigan utåt och sy i hop de 

avmaskade m = toppen av fickan. Sy ihop uppläggningskanten = 

nederst på fickan. Sy fast fickorna mot den sneda kanten på 

koftan. 

Fickkanter: Plocka eller sticka upp på st nr 6 längs den sneda 

kanten på fickan på höger framstycke 22 m i dubbel Alpacka 

Fine. Sticka fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am till kanten 

mäter ca 6 cm. Maska av löst. 

Sticka en motsvarande kant på den vänstra fickan. 

Vik kanterna dubbelt mot avigan och sy fast dem snyggt. 

Montering 

Sy ihop under ärmarna. 

Vik halskanten dubbelt mot avigan och sy fast med lösa stygn.  

Vik kanten nertill på koftan och på ärmarna dubbelt mot avigan 

och sy fast. Sy i en grå dragkedja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Kid Mohair 
Tröja 

     1417-8 
Storlekar:                 XS  S  M  L 

Övervidd :    85-90-95-102 cm 

Hel längd :    73-74-75-76 cm 

Ärmlängd :    32-33-34-35 cm                                                

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair ( 70% Kid-

Mohair, 18 % merino ull, 12 % nylon), nystan à 50 gr. 

 

Beige nr 907:    3-3-4-4 nystan 

Grå nr 915:    1-1-1-1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7  

+ virknål 5,5 mm 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Lägg upp 100-108-112-120 m med beige på st nr 6. Sticka runt i 

resår med 2 rm, 2 am. När arb mäter 25 cm, byt till st nr 7 och 

sticka 1 v slätstickning samtidigt som maskantalet justeras till 

102-108-114-122 m. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 53 cm. 

Sätt ett märke i var sida med 51-55-57-61 m till framstycket och 

51-53-57-61 m till bakstycket. Dela arb vid märkena och sticka 

var del för sig. 

 

Bakstycke: 

Sticka 4-5-6-7 cm fram och tillbaka i slätstickning som förr, 

maska av mittmaskan = sprund och sticka färdigt var sida för sig. 

Var del stickas sedan i slätstickning som förut till arb mäter  

73-74-75-76 cm och ärmhålet mäter ca 20-21-22-23 cm. Maska 

av. 

 

Framstycke: 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning som förut till arb mäter 

63-64-65-66 cm. Maska av de mittersta 9-11-13-15 m till hals. 

Sticka färdigt var del för sig.  

Höger framstycke: Sticka fram och tillbaka i slätstickning som 

förut men minska samtidigt för halsringning på vartannat v, 3 m 

1 gång, 2 m 2 gånger och 1 m 2 gånger = 12-13-13-14 m kvar till 

axel. Fortsätt rakt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. 

 

Vänster framstycke 

Stickas lika det högra, men spegelvänt. 

 

Ärmar 

Lägg upp 32-36-40-44 m med beige på st nr 6. Sticka 7 cm runt i 

resår som på bålen. Byt till st nr 7. Sätt ett märke mitt under 

ärmen = början på v. Fortsätt i slätstickning men öka samtidigt 1 

m på var sida av märket ca var 3-3-3 ½-4 ½ cm till det är 48-52-

54-56 m på v. När arb mäter 32-33-34-35 cm, maska av löst. 

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna, sy i ärmarna.  

Halskant 

Börja från avigan med beige och virknål 5,5 mm och virka ett v 

med smygmaskor längs hela halsringningen. Vänd och virka ett v 

med fastmaskor. Klipp av tråden och trä genom öglan. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Rosett 

Lägg upp 12 m med grått på st nr 7. Sticka fram och tillbaka i 

slätstickning. När arb mäter 12 cm, maska av alla m.  

Rosettband: Lägg upp 5 m med grått på st nr 7. Sticka fram och 

tillbaka i resår med 1 rm, 1 am ca 7 cm. Maska av.  



Ånga rosetten försiktigt med en fuktig dukt. Lägg rosettbandet 

runt mitten på rosetten och dra till bak så att det bildar en rosett. 

Sy ihop mitt bak.  

Sticka en rosett till. 

Sy fast båda rosetterna mot sprundet bak på tröjan, den ena 

överst och den andra ca mitt på sprundet. 

 

 

 

Viking Alpaca Maya 
Ponscho med luva                  1417-9                 
Storlekar:                                                                    One size 

Hel längd:                                                                     45  cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ), à 50 gr nystan.  

 

Blått nr 927:                                      4 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Par eller rundsticka nr 6 och 7  

+ 3 dekorationsknappar.  

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

Lägg upp på st nr 7, 54 m och sticka resår med 3 rm, 3 am fram 

och tillbaka ca 3 cm. Sticka därefter rätt på alla v så här: ¤ * 

Sticka 54 m, vänd och sticka 54 m tillbaka. Sticka 45 m, vänd 

och sticka 45 m tillbaka. Sticka 36 m, vänd och sticka 36 m 

tillbaka. Sticka 27 m, vänd och sticka 27 m tillbaka. Sticka 18 m, 

vänd och sticka 18 m tillbaka. Sticka 9 m, vänd och sticka 9 m 

tillbaka *. Upprepa från * till * 8 ggr. Sticka därefter 12 v 

rätstickning över alla maskorna ¤. 

Upprepa från ¤ till ¤ tot 4 gånger, men efter sista vändning, 

avsluta med resår med 3 rm, 3 am ca 3 cm. Maska av med rätt 

över rätt och avigt över avigt 

Luva och halskant: Börja efter resåren och plocka eller sticka 

upp runt halsen på st nr 6, 69 m och sticka resår med 3 rm, 3 am 

fram och tillbaka ca 5 cm. Fortsätt nu resår med 3 m rm, 3 am 

över de 6 första och sista m och med slätstickning över 

resterande 57 m. Sätt ett märke runt mittmaskan mitt bak. 

På nästa v (från rätan) ökas 1 m i var av de 13 räta m mitt bak = 

82 m på v. Fortsätt fram och tillbaka. När luvan mäter ca 26 cm 

(mätt från de ökade m), minska 1 m på var sida av märket bak på 

vartannat v 3 ggr. Dela arb mitt bak och maska eller sy i hop de 2 

delarna = toppen av luvan. 

Montering: Lägg framkanterna över varandra och fäst med 3 

dekorationsknappar så ponchon blir stängd fram. Se bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Alpaca Maya och 

Alpaca Fine        
Tröja                                      1417-10 
Storlekar:               XS  S   M     L    XL 

Övervidd :   85-90-102-110-120 cm 

Hel längd :   64-65-66-67-68cm 

Ärmlängd :  48- 49-50-51-52cm                                                

GARNALTERNATIV : Viking Alpaca Maya ( 85% 

Superfine alpacka, 15% Highland ull ),Viking Mohair ( 78 % 

mohair, 13 % ull, 9% nylon ), nystan à 50 gr. 

Tilläggsgarn: Viking Alpaca Fine ( 85% superfine Alpacka, 

15 % higland ull ), nystan à 50 gr. 

  

Alpacka Maya blå nr 727:  4-5-5-6-6 nystan 

Alpacka Fine blå nr 627:   4-5-5-6-6 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

OBS: Hela arb stickas i dubbelt garn med 1 tråd Maya och 1 

tråd Alpacka Fine. 

 

Mosstickning: 1 rm, 1 am växelvis på vartannat varv 

 

Tröjan stickas med raglanminskning på höger sida och rak 

ärm på vänster sida.  

 

Lägg upp med dubbelt garn, 1 tråd Alpacka Maya och 1 tråd 

Alpacka Fine, 102-108-120-132-144 m på st nr 6. Sticka 7 cm 

runt i resår med 3 rm, 3 am. Byt till st nr 7. Sticka 1 v 

slätstickning och sticka så här: 5 m mosstickning, öka till 15 m 

över nästa 12 m = mönster I, därefter mosstickning v ut. Det är 

nu 105-111-123-135-147 m på v. Sätt ett märke i var sida med 

55-57-63-69-75 m till framstycket och 50-54-60-66-72 m till 

bakstycke. Sticka med denna indelning till arb mäter 44 cm men 

på sista v maska av 8 m i höger sida för ärmhål = 4 m på var sida 

av märket. Lägg arb åt sidan och sticka höger ärm. 

Höger ärm 

Lägg upp 18-24-24-24-24 m med dubbelt garn, 1 tråd Alpacka 

Maya och 1 tråd Alpacka Fine på st nr 6. Sticka resår som på 

bålen, byt till st nr 7 och sticka 1 v slätstickning, öka jämnt 

fördelat till 28-30-32-32-32 m på v. Sätt ett märke mitt under 

ärmen = början på v. Fortsätt i mosstickning men öka 1 m på var 

sida av märket ca var 5-5-4 ½-4-4 cm till det är 44-46-50-52-54 

m på v. När arb mäter uppgett eller önskad längd, maska av 8 m 

mitt under ärmen = 4 m på var sida av ärmen. 

Ok 

Börja i vänstra sidan och sätt in alla maskor från bålen + höger 

ärm på samma st nr 7 = 133-141-157-171-185 m. Se till så att 

ärmen kommer över avmaskningen. Sätt ett märke i var 

sammanfogning = 2 märken. Börja raglanminskningen så här: 

börja i vänster sida på arb och sticka mosstickning och mönster I 

som förr till 2 m före 1:a märket, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra 

den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills. Upprepa minskningen vid 

det andra märket och sticka mosstickning v ut. Fortsätt fram och 

tillbaka efter denna indelning och minska för raglan på vart 4:e v 

(från rätan), 2 ggr, därefter på vartannat v. När det är bortminskat 

13-13-16-17-18 ggr, minska 3 m jämnt fördelat på mönster I = 

78-86-90-100-110 m. 

 



Montering: 

Maska eller sy ihop 12-13-15-17-22 m på vänster axel. 

Vänster ärm 

Lägg upp och sticka resår som på höger ärm. Byt till st nr 7. 

Sticka 1 v slätstickning och öka jämnt fördelat till 32-34-36-36-

36 m. Sätt ett märke mitt under ärmen = början på v. Fortsätt i 

mosstickning, men öka 1 m på var sida av märket ca var 5-5-4 

½-4-4 cm till det är ca 48-50-54-56-58 m på v och ärmvidden är 

lika ärmhålsöppningen på bålen. När arb mäter lika som den 

högra ärmen innan raglan, maska av alla m löst. 

Sy fast ärmen snyggt mot bålen. 

Halskant 

Sticka vidare på de återstående 54-60-60-66-66 m runt halsen på 

st nr 6 i resårstickning med 3 rm, 3 am ca 20 cm. Maska av löst. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Vik halskanten dubbel mot rätan. 

MÖNSTER	I

Upprepas

Börja	här

	=	Sätt	5	m	på	hjälpst	framför	arb,	
5	rm,	sticka	m	på	hjälpst	rätt

	=	Sätt	5	m	på	hjälpst	bakom	arb,	
5	rm,	sticka	m	på	hjälpst	rätt

	=	rätt	från	rätan,	avigt	från	avigan

 

 

 

 

 

 


