Viking Baby Ull

1006-1
Kofta, mössa, byxor och sockor
Storlekar:
0/3
6
9 mån
Övervidd ca:
53
57
62 cm
Hel längd ca:
25
27
29 cm
Ärmlängd ca:
17
20
23 cm
GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino
ull), Viking pure MILK fiber (100% mjölkfiber) nystan a
50 gram.
KOFTA
Gult 342 ca:
nystan

3

4

4

MÖSSA OCH SOCKOR
Gult nr 342 ca:
2
nystan

2

2

BYXOR
Gult 342 ca:
nystan

3

4

3

Stickor och tillbehör: Rundsticka och strumpstickor nr 2,5
och
3mm + 4-5-5 små knappar till koftan och 2 stora knappar till
byxorna.
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.
Håll masktätheten för ett lyckat resultat.
KOFTA
Lägg upp 149-161-173 m på st nr 3. Sticka 4 varv räta fram
och tillbaka . Fortsätt sedan sticka mönster enligt diagrammet
som upprepas till arb mäter ca 16-17-18 cm. Sätt en markering
i var sida med 77-83-89 m för bakstycket och 36-39-42 m för
varje framstycke. Maska av 8-10-10 m i var sida (4-5-5 m på
var sida om markeringen). Sticka klart var del för sig.
Bakstycke
Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare,
men minska på vartannat varv för ärmhål med 3,2,1 m 1 gång.
Sticka sedan rakt upp (OBS! där hålmönstret inte stämmer
med de ihopstickade m, slopas dessa, och det stickas vidare i
slätstickning). Sticka till arb mäter ca 25-27-29 cm, och
ärmhålet mäter ca 9-10-11 cm. Maska av.
Framstycke
Sticka och minska för ärmhål som på bakstycket. Fortsätt
sticka till arb mäter ca 21-23-25 cm. Maska av för
halsringningen så här: Först 8-9-10 m 1 gång, sedan 3,2,1 m 1
gång. Fortsätt sticka till arb är lika långt som bakstycket.
Maska av. Sticka det andra framstycket lika, men spegelvänt.
Ärm
Lägg upp 36-38-40 m på st nr 3. Sticka 4 varv rätstickning.
Fortsätt sticka runt och sticka 1 varv rätt samtidigt som det
ökas jämnt fördelat till 43-47-49 m. Fortsätt runt med mönster
enligt diagrammet (räkna ut från mitten var det ska börjas).
Men sätt en markering mitt under ärmen och öka 1 m på var
sida om den på ca vart 3,5-3,5-3 cm = 51-57-63 m. Sticka till
ärmen mäter uppgivet eller passande längd. Maska av 8-10-10
m mitt under ärmen (4-5-5 m på var sida om markeringen).
Fortsätt sticka fram och tillbaka och maska av i början av
varje varv med 3-2-1 m 1 gång. Maska av de resterande m.
Sticka en ärm till på samma sätt.
Montering
Sy eller maska ihop axelsömmarna.

Halskant: Börja från rätan och plocka eller sticka upp ca 7377-81 m runt halsen på st nr 2,5. Sticka 5 varv rätstickning.
Maska av från rätan.
Vänster framkant
Börja överst vid halsen och plocka eller sticka upp ca 64-7076 m från rätan på st nr 2,5. Sticka en likadan kant som till
halsen. Maska av. Sätt markeringar till 4-5-5 knappar. Det
nedersta placeras ca 2 cm från kanten, och det översta placeras
mitt på halskanten. De övriga placeras med jämnt mellanrum.
Höger framkant
Plocka eller sticka på samma sätt som på vänstra framkanten,
men på andra varvet (från rätan) stickas det knapphål
motsvarande markeringarna på den vänstra framkanten. Varje
knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen
på nästa varv.
Sy i ärmarna.
MÖSSA
Lägg upp 91-91-103 m på st nr 2,5. Sticka 2 cm i resår med 1
rm, 1 am. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka fram och tillbaka
med mönster enligt diagrammet till arb mäter ca 12-13-14 cm.
Sticka sedan i slätstickning och minska för toppen på
vartannat vart så här: sticka 1 m rätt, därefter *2 m rätt tills –
6-6-8 m rätt*. Upprepa från * till * varvet ut. Minska på detta
sätt på vartannat varv med 1 m mindre mellan varje minskning
till det finns 12-12-10 m kvar. Klipp av tråden och trä den
genom de resterande m. Dra åt tråden och fäst den på avigan.
Sy ihop mössan mitt bak.
Kant
Sticka eller plocka upp 69-73-75 m runt mössans nederkant
med st nr 2,5. Sicka 2 varv i resårstickning med 1 rm, 1 am
fram och tillbaka. Sedan stickas 2 m rätt tills, 1 omsl varvet ut
(= hålrad till att trä en snodd igenom ) + 2 varv resårstickning.
Maska av till en jämn kant som inte stramar. Tvinna en snodd
(eller ett silkesband)som mäter ca 70 cm och trä den genom
hålraden. Fäst alla lösa trådar på av avigan.
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BYXOR
Börja överst på framstycket: Lägg upp 31-33-35 m på st nr 3.
Sticka 2 varv fram och tillbaka i resår med 1 am, 1 rm. På
nästa varv stickas det knapphål 3 m från varje sida. Varje
knapphål görs genom att maska av 2 m som läggs upp igen på
nästa varv. Sticka sammanlagt 6 varv i resårstickning. Fortsätt

sticka med de 5 första och de 5 sista m i resår, de resterande m
stickas i slätstickning. Öka 1 m i var sida (innanför de 5
kantm) på vartannat varv till det finns 59-63-65 m. Lägg arb åt
sidan och sticka bakstycket på samma sätt, men utan
knapphål. Placera bägge delarna på samma rundsticka och
lägg upp 13 m mellan varje del = mitt under ärmarna. De ska
nu finnas 144-152-156 m på stickan. Sticka 2-2-3 cm
slätstickning. (OBS! de nya m i sidan stickas i resårstickning
på de första 5 varven). Sticka nu rätstickning och en hålrad så
här: 1 varv am – på nästa varv stickas 2 m rätt tills, 1 omsl
varvet runt – 1 varv am – 1 varv räta m. Sedan stickas 3-3-4
cm i resår med 1 rm 1 am. Sedan stickas 1 varv slätstickning,
1 varv am, 1 varv slätstickning, 1 varv am, 1 varv
slätstickning. På nästa varv ökas det jämnt fördelat 12-16-20
m = 156-168-176 m. Sätt markering i var sida med 79-85-89
m för framstycket och 77-83-87 m för bakstycket + en
markering i maskan mitt fram och en markering i maskan mitt
bak och sticka 7 m, vänd och sticka 15 m tillbaka. Fortsätt på
detta sätt med 7 m mer för varje vändning 4 gånger till – i
varje sida. Sticka 1 varv slätstickning över alla m. Fortsätt
sticka runt i slätstickning till arb mäter ca 14-15-16 cm mätt
från de utökade m. Öka vidare 1 m i var sida av markeringen
mitt fram, och mitt bak på vartannat varv sammanlagt 5-6-6
gånger = 20-24-24 utökade m. På nästa varv maskas det av
10-12-12 m mitt fram, och 10-12-12 m mitt bak. Sticka varje
ben för sig ( = 78-84-88 m). Sticka slätstickning som tidigare
till benet mäter ca 16-19-22 cm. Minska på sista varvet jämt
fördelat till 48-48-52 m. Sticka nu 1 varv am, 1 varv rm, 1
varv am). På nästa varv sickas de 2 m rätt tills, 1 omsl som
upprepas varvet runt ( = hålrad). Sticka 1 varv am, 1 varv rm,
1 varv am. Maska av.
Sticka det andra benet på samma sätt.
Montering
Sy ihop byxorna i grenen.
Hängslen (stickas löst och sys till slut på): Lägg upp 7 m på
raka stickor nr 2,5. Sticka ca 5 cm i resår med 1 rm, 1 am.
Maska av. Sticka ett hängsle till. Sy fast hängslena på
bakstycket (innanför resårkanten) och sy i knappar fram. Trä
ett gult silkesband genom hålraden och knyt till en ögla mitt
fram (tvinna en snodd gult garn).
SOCKOR
Lägg upp 43-43-49 m på raka st nr 2,5. Sticka 4 varv
rätstickning fram och tillbaka. Sticka sedan 3 cm i
resårstickning med 1 rm, 1 am. Sticka 1 varv rätt, 1 varv avigt.
Sticka nu hålraden genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omsl,
varvet ut.
Sticka rätt tillbaka, men minska på detta varv jämnt fördelat
till 37-39-41 m. Forsätt sticka i slätstickning över de mittersta
11 m till mittpartiet mäter ca 5-6-6 cm (eller önskad längd).
Sätt m på en hjälpsticka. Fördela nu maskorna på 3
strumpstickor, samt plocka upp ca 12-13-15 m utmed var sida
av mittstycket = 61-65-71 m. Sticka nu 10-12-14 varv
rätstickning.
Minska för tån: Sticka 25-27-30 m rätt, 2 m rätt tills, 7 m rätt,
2 m rätt tills 25-27-30 m rätt. På nästa varv från avigan stickas
maskorna rätt. Börja från rätan och minska på samma sätt,
men nu med 5 m mellan minskningarna mitt fram. Fortsätt på
samma sätt och minska på vartannat varv med 2 m mindre
mitt fram till det återstår 3 mittmaskor. Dessa stickas ihop till
1 m genom att lyfta första m, sticka 2 m rätt tills, trä den lyfta
m över. Maska av till en jämn kant som inte stramar. Fäst alla
lösa trådar på avigan och sy ihop mitt under sockan och mitt
bak vid hälen. Tvinna en snodd (eller ett silkesband) som
mäter ca 40 cm och trä den genom hålraden.

Viking Baby Ull

Kofta, byxor och mössa
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Storlekar:
3/6
9/12
18 mån
2 år
KOFTA
Övervidd ca:
54
58
61
65 cm
Hel längd ca:
30
32
34
36 cm
Ärmlängd ca:
17
19
21
24 cm
BYXOR
Midjevidd ca:
55
58
61
64 cm
Benlängd ca:
16
20
24
27 cm
GARNALTERNATIV: Viking Baby Ulll (100-%
superwash ull) Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber)
nystan a 50 gram.
KOFTA OCH MÖSSA
Ljusblått nr 324 ca:
nystan

3

4

4

5

BYXOR OCH SOCKOR
Ljusblått nr 324 ca:
nystan

3

3

4

5

Stickor och tillbehör: Strumpstickor och rundstickor nr 2,5
och 3mm
+ 5 knappar till koftan
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 2,5 mäter ca 10 cm.
Håll masktätheten för ett lyckat resultat.
KOFTA
Lägg upp 169-177-185-197 m på st nr 2,5. Sticka 3 cm i resår
fram och tillbaka med 1 rm, 1 am, men efter 1,5 cm stickas det
knapphål i den vänstra sidan över 2 m, 3 m innanför kanten
(knapphål stickas genom att maska av 2 m, som läggs upp
igen på nästa varv). Sätt de första 8 m, och sista 8 m på en
hjälptråd (kant som stickas sist) = 153-161-169-181 m. Byt till
st nr 3 och sticka 1 varv slätstickning samtidigt som
maskantalet justeras till 154-160-172-184 m. Sätt en
markering i var sida med 80-82-88-94 m för bakstycket och
37-39-42-45 m till varje framstycke. Fortsätt sedan med
mönster enligt diagrammet till arb mäter 20-21-22-23 cm.
Maska av 8 m i varje sidan (4 m på var sida om markeringen).
Sticka färdigt var del för sig.
Bakstycke
Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare och
maska av för ärmhål på vartannat varv med 2,2,1 m. Sticka
sedan till arb mäter 30-32-34-36 cm, och ärmhålet mäter 1011-12-13 cm. Maska av till en jämn kant som inte stramar.
Höger framstycke
Sticka och maska av för ärmhål som på bakstycket. När arb
mäter 6-7-7-8 cm från delningen, maskas det av för
halsringning på vartannat varv, först 9-11-13-15 m 1 gång,
sedan 3,2,,1,1 (lika till alla storlekar). Fortsätt sticka utan
minskningar till arb är lika långt som bakstycket. Maska av
löst till en jämn kant, som inte stramar.
Vänstra framstycket stickas lika, men spegelvänt.
Ärmar
Lägg upp 34-36-38-40 m på strumpstickor nr 2. Sticka 3 cm
runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 2,5 och sticka 1 varv
rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 44-46-48-50 m.
Sticka därefter mönster enligt diagrammet, men sätt en
markering mitt under ärmen och öka 1 m på på varje sida med
ca 2-2-1,5-1,5 cm mellanrum = 58-62-68-74 mm. Sticka till

arb mäter 17-19-21-24 cm. Maska av 8 m mitt under ärmen (4
m på var sida om markeringen). Sticka sedan fram och tillbaka
och maska av på vartannat varv med 2,2,1 m. Maska av de
resterande m till en jämn kant som inte stramar. Sticka den
andra ärmen lika.
Montering
Maska eller sy ihop axelsömmarna.
Höger framkant: Sätt de 8 m från hjälptråden på st nr 2,5 och
fortsätt sticka fram och tillbaka i resår till kanten når upp till
halsavmaskningen (sträck inte arb när det mäts). Lägg arb åt
sidan och sticka det vänstra framkanten på samma sätt, men
sticka 3 knapphål jämt fördelat på samma sätt som tidigare
Sticka till kanten når upp till halsavmaskningen.
Halskant
Sätt förkantmaskorna på bägge sidor på en kort rundsticka nr
2,, och plocka eller sticka upp runt halsen totalt ca 88-92-98102 m. Sticka 2 cm i resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka,
men efter 1 cm stickas det sista knapphålet i vänster sida. När
framkanten mäter 2 cm, maskas de 8 första och 8 sista m av i
var sida (= framkanterna). Sticka 2 cm resårkant över de
resterande m till halskanten mäter 4 cm. Maska av löst. Vik
halskanten dubbelt mot avigan och sy fast den med lösa stygn.
Sy i ärmarna och sy fast framkanterna på framstyckena. Fäst
alla lösa trådar på avigan. Sy i knappar.
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= rätt (rm på rätan, am på avigan)
v = avigt (am på rätan, rm på avigan)

BYXOR
Börja nederst på höger ben och lägg upp 48-48-54-54 m på
strumpstickor nr 2,5. Sticka 3 cm runt med mönster enligt
diagrammet. Byt till st nr 3 och sticka 1 varv rätt samtidigt
som det ökas jämnt fördelat till 56-56-60-60 m. Sticka vidare
runt i slätstickning, men sätt en markering på insidan av benet
och öka 1 m på var sida var 1-1-1,5-1,5 cm = 78-82-86-90 m.
Sticka till benet mäter 16-20-24-27 cm. Lägg arb åt sidan.
Sticka det vänstra benet lika.
Sätt bägge benen på en rundsticka nr 3 med ökningarna mot
varandra =156-164-172-180 m. Sätt en märktråd mitt fram och
mitt bak på vartannat varv 4 gånger = 140-148-156-164 m.
Sticka till arb mäter 16-17-19-21 cm från kilen. Sätt
markeringar i var sida med 70-74-78-82 m för var del. Sticka
byxans högra bak så här: Börja vid markeringen mitt bak,
vänd och sticka 6 m, vänd och sticka 1 m tillbaka. Fortsätt så
här med 6 m mer för varje vändning 4 gånger till – på varje
sida. Sticka 1 varv slätstickning över alla m och justera
maskantalet till 130-138-146-15 m. Sticka sedan 5 cm resår 1
rm, 1 am runt. Maska av till en jämn kant som inte stramar.
Vik resårkanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa
stygn. Fäst alla lösa trådar på avigan, och sy ihop kilen. Trä ett
elastiskt band i fållen i midjan.
SOCKOR
Lägg upp 40-42-44-46 m på strumpstickor nr 2,5. Sticka 8 cm
runt i resår 1 rm, 1 am. Byt till strumpstickor nr 3 och sticka
häl över de bakersta 20-21-22-23 m så här: sticka till det

återstår 1 m i den ena sidan, vänd och sticka till det återstår 1
m i den andra sidan, vänd och sticka 1 m mindre för var gång
till det finns 6-7-8-9 m på mitten. Vänd och sticka 1 m mer för
varje varv, men för att det inte ska bli hål vid vändningarna tas
tråden upp mellan sista mittm och nästa m. Denna tråd sätts
vriden på stickan och stickas ihop med nästa m. När alla m är
stickade, fortsätts med slätstickning över alla m. När foten
mäter 8-9-10-11 cm (eller önskad längd innan tåminskning)
minskas det för tån med 1m i början av varje varv till det
återstår 8 m. Trä tråden genom dessa och fäst den på avigan.
Fäst alla lösa trådar på avigan. Sticka den andra sockan lika.
MÖSSA
Börja på den ena öronlappen och lägg upp 3 m på st nr 2.5.
Sticka 1 rm, 1 am fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i
början av varje varv till det finns 19-21-23-25 m = öronlapp.
Sticka 1 öronlapp till på samma sätt, men när det är 5 m på
stickan stickas det ett knapphål på nästa varv så här: sticka 1
m, maska av de nästa 3 m, sticka 1 m (på nästa varv läggs det
upp 3 m över de avmaskade m). Sätt bägge öronlapparna på
en kort rundsticka och lägg upp 36-38-40-46 nya m mellan (=
fram på mössan), och 16-16-16-18 nya m bak (mellan
öronlapparna) = 90-96-102-114 m. Fortsätt sticka runt med 1
rm, 1 am till kanten mäter ca 2 cm. Byt till st nr 3 och fortsätt
sticka runt med mönster enligt diagrammet till arb mäter ca
13-14-15-16 cm (mätt från mitt fram). Minska nu genom att
sticka ihop 2 m rätt tills varvet runt, sticka 1 varv rätt, och
upprepa minskningarna 1 gång till = 12-12-13-15 m på varvet.
Klipp av tråden och trä den genom m och fäst den väl. Sy i en
knapp nederst på den ena öronlappen Fäst alla lösa trådar på
avigan.

Viking Baby Ull
Overall och mössa
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Storlekar:
0/3
6/9
12 mån
Övervidd ca:
51
56
61 cm
Hel längd ca:
51
55
59 cm
Ärmlängd ca:
13
16
18 cm
Benlängd ca:
16
20
24 cm
GARNALTERNATIV: Viking Baby ull (100% merino
ull), Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber) nystan a 50
gram.
OVERALL OCH MÖSSA
Blå nr 323
5
nystan
Vit nr 301
1
nystan

6

6

1

1

Stickor och tillbehör: kort rundsticka och strumpstickor nr
2,5 och 3 + blixtlås
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.
Håll masktätheten för ett lyckat resultat.
OVERALL
Börja nederst på det ena benet: Lägg upp 46-52-58 m med
blått på st nr 2,5 och sticka resår 1 rm, 1 am fram och tillbaka
samtidigt som det stickas ränder så här: 4 varv blått, 2 varv
vitt, 4 varv grönt, 2 varv vitt och 4 varv blått. Byt till st nr 3
och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämt fördelat
över varvet till 75-77-81 m. Sticka vidare i slätstickning med 1
kantmaska i var sida som stickas rätt på all varv. Men öka
samtidigt 1 m i var sida med ca 1,5 cm mellanrum (lika för

alla storlekar) = 89-97-103 m på varvet. MEN när det är
stickat 10 varv med blått stickas det stjärnmönster på
utsidan av benet (räkna ut från mitten var mönstret ska
börjas, mönstret ska komma mitt på arb). När mönstret är
färdigt fortsätts det med blått och slätstickning. Sticka till arb
mäter ca 16-20-24 cm. Lägg arb åt sidan och sticka det andra
benet lika.
Sätt alla m på samma rundsticka nr 3 ( = 178-194-206 m).
Sätt en märktråd mitt fram och mitt bak, och i var sida. Sticka
vidare runt i slätstickning. Minska för kilen genom att minska
1 m på var sida av märktråden mitt fram och mitt bak (genom
att sticka 2 m rätt tills) på varje varv 6 gånger ( = 154-170-182
m). Sticka 2 varv över alla m. Dela nu arb mitt fram och
fortsätt sticka fram och tillbaka ( = 78-86-92 m för bakstycket
och 38-42-45 m för varje framstycke). Sticka de 3 första och 3
sista m på varvet i rätstickning (= framkanter). Minska sedan 1
m på var sida av sidomarkeringarna på vart 4:e varv 3 gånger (
=72-80-86 m för bakstycket och 35-39-42 m för varje
framtycke). Samtidigt när arb mäter ca 31-34-37 cm, stickas
byxans högra bak så här: Börja vid markeringen mitt bak,
sticka 5 m, vänd och sticka 10 m tillbaka. Fortsätt sticka på
detta sätt, men 5 m mer för varje vändning 4-4-5 gånger till –
på varje sida. Sticka till arb mäter ca 37-39-41 cm. Maska av 6
m i var sida för ärmhål ( = 3 m på var sida om markeringen).
Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.
Ärm: Lägg upp 34-38-42 m på strumpstickor nr 2,5 och sticka
resår och ränder fram och tillbaka som på benen. Byt till st 3
och fortsätt sedan i slätstickning, samtidigt som det ökas jämnt
fördelat till 53-55-57 m på första varvet. Sticka 4 varv
slätstickning fram och tillbaka med blått. Sticka därefter
stjärnmönstret som placeras mitt på ärmen (räkna ut från
mitten, var mönstret ska börjas). Upprepa stjärnmönstret mitt
på ärmen till hel längd med 4 varv blått mellan vart mönster
(sy ev på stjärnorna med maskstygn efteråt). Fortsätt att öka 1
m i början och slutet av varje varv med ca 1,5 cm mellanrum
(lika för alla storlekar) till det är totalt 63-69-73 m på varvet.
Sticka till arb mäter ca 13-16-18 cm. Maska av 6 m mitt under
ärmen och lägg arb åt sidan. Sticka den andra ärmen lika.
Sätt alla delar på en rundsticka nr 3 ( = 244-272-292 m).
Sticka i slätstickning och mönster fram och tillbaka som
tidigare (på ärmarna), samtidigt som det minskas för raglan så
här: (sätt en markering i alla 4 sammanfogningar). Sticka 2 m
rätt tills efter varje markering och 2 m vridet rätt tills innan
varje markering . Upprepa denna minskning på alla 4
sammanfogningar på varje varv totalt 4 gånger, därefter
minskas det på vartannat varv. Sticka till arb mäter ca 8-9-10
cm från början av raglanminskningarna och minska 10-12-14
m för halsringning i början och slutet a varvet. Minska sedan
för halsringning i varje sida på vartannat varv mot halsen med
3,2,1 m (lika för alla storlekar) samtidigt som det minskas för
raglan som tidigare. De blir finast om det stickas ett helt eller
halvt stjärnmönster överst. Sticka till arb (från början av
raglan) mäter ca 14-16-18 cm. Maska av.
Halskant: Plocka eller sticka upp runt halsen ca: 66-72-76 m
på st nr 2,5 och sticka 9 varv slätstickning, 1 varv från avigan
till vikkant och 9 varv slätstickning. Maska av till en jämn
kant som inte stramar. Vik kanten dubbel mot avigan och sy
fast den med lösa stygn. Tvinna en snodd med blått och vitt
garn och trä genom.
Luva: Lägg upp 102-119-136 m med blått på st nr 3. Sticka 3
cm slätstickning, därefter 1 varv avigt (=vikkanten).Sticka 4
varv resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka. Sticka 4 varv
slätstickning. Sticka sedan stjärnmönstret så här: Börja med 2
m blått, *därefter stjärnmönster enligt diagram (över 13m), 4
m blått*, upprepa från * till * varvet ut, sluta med 2 m blått.
Fortsätt med denna indelning, men efter 10 varv maskas det av
1 m i varje sida på vartannat varv totalt 6 gånger (lika för alla
storlekar). När stjärnmönstret är färdigt fortsätts det med blått

och slätstickning till arb mäter 15-16-17 cm. Maska av de
mittersta 6-5-6 m ( = 42-51-59 m, på varje sida). Sticka var
del färdig för sig.
Höger sida: Sticka 2 varv rätt fram och tillbaka. Maska av på
vartannat varv (i motsatt sida av de avmaskade m) med 10-1011-11 m – 13-13-13-12 m – 15-15-15-14 m. Sticka den
vänstra sidan av luvan lika, men spegelvänt. Sy de avmaskade
mittmaskorna mot sidostyckena på tvärs överst i toppen på
luvan. Sy fast luvan snyggt mot halskanten – från mitt bak och
ut mot var sida (luvan justeras lite bak i nacken om
nödvändigt). Vik kanten mot ansiktet dubbel och sy fast den
med lösa stygn. Fäst alla lösa trådar. Sy ihop under ärmarna,
och på insidan av benen. Sy i blixtlås, och tvinna en snodd i
blått och vitt garn och trä den genom fållkanten på luvan.
STJÄRNMÖNSTER (13 m)

= blå
= vit

sluta här

börja här
= mitt på ärmen
= mitt på framstycket
= mitt på luvan

MÖSSA
0/6 mån – 9/12 mån
Lägg upp 102-120 m med vit på en kort rundsticka nr 2,5 och
sticka resår 1 rm, 1 am. Sticka randmönster som på overallen
(men med omvända färger). Byt till en kort rundsticka nr 3
och sticka 4 varv slätstickning, men minska 1 m på det första
varvet för storlek 9/12 mån. Sticka stjärnmönstret med 4 m
mellan varje stjärna (mönstret är delbart med 17 m). När
mönstret är färdigt fortsätts det med vit och slätstickning till
arb mäter ca 14-16 cm. Minska på nästa varv jämt fördelat till
96-108 m. Minska sedan för toppen så här: Sticka 10 m rätt, 2
m rätt tills varvet runt. Fortsätt med minskningen på vartannat
varv med 1 m mindre mellan minskningarna till det finns 1618 m. Klipp av garnet och trä tråden genom. Strama åt och
fäst väl på avigan.

Viking Baby Ull

1006-4
Klänning, mössa och sockor
Storlekar:
3/6
9/12
18/24
mån
Övervidd:
46
53
60 cm
Hel längd:
39
43
47
cm
Ärmlängd:
14
15
16
cm
GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% superwash
ull), Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber) nystan à 50
gr.
Vitt nr 300 ca
3
4
4
nystan
+ restgarn av rosa, ljus rosa och grönt till brodering och ev
snoddar.
Stickor och tillbehör: Strump och rundst nr 2½ och 3 +
virknål 3 mm + 4 knappar.
Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KLÄNNING
Lägg upp 234-270-306 m på st nr 2½. Sticka 4 v rätstickning
fram och tillbaka. Byt till st nr 3 och fortsätt runt så här: Sätt
märken i var sida med 117-135-153 m. Sticka runt i mönster:
Sticka först mönster II (börja där varje pil visar) – sticka så
*mönster I – mönster II*. Upprepa v runt. När mönster II är
färdigstickat på höjden ( hålmönstret) fortsätt med mönster I
och 1 avig maska på var sida från mönster II som förut men
där varje hålmönster var, fortsätts det med slätstickning (här
ska det nu minskas var 5-6-7 cm genom att sticka 2 m vridet
rätt tills i de 2 första slätstickade maskorna och 2 m rätt tills i
de 2 sista slätstickade m tot 4-4-4 ggr. Det är nu 130-150-170
m på v. När minskningarna är gjorda, sticka vidare i mönster
med 3-3-3 m slätstickning emellan till arb mäter ca 29-32-35
cm.Sätt ett märke i var sida = 65-75-85 m till var del, och
maska av 8-8-10 m i var sida (4-4-5 m på var sida av märket).
OBS! Se till så att mönster I är mitt fram på framstycket när
arb delas. Sticka färdigt var del för sig.
Bakstycke
Dela arb mitt bak genom att maska av 5 m på mitten. Sticka
var sida för sig. Sticka fram och tillbaka och maska samtidigt
av till ärmhål på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och
till slut 1 m 1 gång = 20-25-29 m. Sticka vidare i slätstickning
till arb mäter 39-43-47 cm, och ärmhålet mäter 10-11-12 cm.
Sätt maskorna på en hjälptråd eller maska av till en jämn och
snygg kant som inte stramar. Sticka den andra sidan lika men
spegelvänd.
Framstycke
Fortsätt fram och tillbaka och maska av till ärmhål lika som på
bakstycket samtidigt som det stickas vidare med mönster I
över de 3 mittersta raderna som förut. Fortsätt rakt upp utan
minskning till arb mäter ca 4-5-5-cm före hel längd. Maska av
de mittersta 15-17-19 m till halsringning. Sticka var sida för
sig och fortsätt maska av för halsen på vartannat v med 3-4-4
m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1-2-2 ggr = 9-11-14 m
kvar till axel. Sticka vidare rätt upp till framstycket mäter lika
långt som bakstycket. Sätt maskorna på en hjälptråd eller
maska av. Sticka andra sidan lika, men spegelvänd.
Montering: Maska eller sy i hop axelsömmarna.
Halskant
Börja mitt bak i sprundet och plocka eller sticka upp från
rätsidan ca 80-86-90 m på p nr 2½. Sticka 6 v rätt fram och
tillbaka. Maska av.
Kanter mitt bak
Plocka eller sticka upp ca 28-32-36 m längs vänster bakstycke
på st nr 2½. Sticka 3 v slätstickning och maska av. Sätt
märken för tot 4 knappar, det nedersta ca 2 cm från kanten
och det översta mitt på halskanten. Plocka eller sticka upp på
samma sätt längs höger bakstycke, men sticka knapphål
motsvarande märkena på vänstra kanten. Vart knapphål
stickas genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag.
Ärmar
Lägg upp 40-44-48 m på st nr 2½. Sticka 2 cm runt i
slätstickning. Sticka 2 m rätt tills, 1 omslag v runt (= vikkant)
+ 2 cm slätstickning. Byt till st nr 3 och sticka 1v rätt
samtidigt som det ökas jämnt fördelat på första v till 49-51-57
m. Fortsätt runt med mönster så här: 4-5-8 m rätt – *mönster I
– 1 avigt – 3 m rätt – 1 avigt *. Upprepa från * till * tot 4 ggr,
sluta med 4-6-9 m rätt. Fortsätt runt med denna indelning,
men öka 1 m i mitt under ärmen ca var 3-2½-2 cm till tot 5761-69 m. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd.
Maska av 8-8-10 m mitt under ärmen till ärmhål. Fortsätt fram
och tillbaka och fortsätt maska av på vartannat v med 3 m 1
gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Maska av de rest m
rätt. Sticka den andra ärmen lika. Fäst alla lösa trådar snyggt

på avigan. Sy i knappar bak.
Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy på
en blomma i maskstygn på var sida av framstycket (se bild).
MÖSSA
Lägg upp 81-93-105 m på st nr 2½. Sticka 2 cm slätstickning
fram och tillbaka. Börja från rätan och sticka 2 m rätt tills – 1
omslag som upprepas v ut (= vikkant). Sticka därefter 2 cm
slätstickning. Byt till st nr 3 och sticka 1 v rätt från avigan
samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 90-102-114 m
Fortsätt fram och tillbaka med mönster efter diagrammet så
här: *1 avig maska - 5 maskor slätstickning, 1 avig maska –
mönster I*. Upprepa från * till * v ut, avsluta med 5 m rätt + 1
avig maska. Fortsätt med mönster så här till arb mäter ca 1213-14 cm mätt från vikkanten. Fortsätt nu i slätstickning och
minska bak så här: Sticka 6 rätt, därefter *2 m rätt tills - 4 m
rätt* som upprepas v ut. Minska så här på vartannat v med 1
m mindre mellan varje minskning till det är 17-19-21 m på v.
Klipp av tråden och trä den genom de rest m. Dra till och fäst
den på avigan. Sy i hop mössan mitt bak i det slätstickade
fältet.
Rynkkant fram på mössan
Sticka upp längs rätstickningen fram på mössan på st nr 2½.
Det stickas upp 1 m i var m. Vänd och sticka 1 v rätt tillbaka
samtidigt som det ökas 1 m i var m v ut. Sticka 6 v
rätstickning. Maska av löst.
Kant nertill
Sticka upp ca 69-73-75 m runt den nedersta kanten (runt
halsen) på st nr 2½. Sticka 2 v resår med 1 rm, 1am fram och
tillbaka. Sticka nu 2 m rätt tills, 1 omslag v ut (= hålrad till att
trä en snodd igenom), + 2 v resårstickning. Maska av till en
snygg jämn kant som inte stramar. Tvinna en snodd som mäter
ca 70 cm och trä den genom hålraden (köp ev ett silkeband).
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
SOCKOR
Lägg upp 48 m på raka st nr 2½. Sticka 6 v rätstickning. Byt
till st nr 3 och fortsätt runt med mönster. Sticka vidare i
mönster så här: *1 am - mönster I - 1 am - 5 m slätstickning*.
Upprepa från * till * till arb mäter 5-5-6 cm. Sticka 1 v med 2
m rätt tills, 1 omslag (= hålrad till att trä en snodd genom).
Sticka 2 v slätstickning och minska på andra v jämnt fördelat
till 42-44-46 m. Dela arb i var sida och sticka häl över de
bakre 21-22-23 m så här: sticka till 1 m är kvar på ena sidan,
vänd och sticka till 1 m är kvar i andra sidan, vänd och sticka
1 m mindre för var gång till det är 7-8-9 m på mitten. Vänd
och sticka 1 m mer för var v, men för att det inte ska bli hål
vid vändningarna tas tråden upp mellan sista mittmaskan och
nästa m. Denna tråd sätts vridet på stickan och stickas i hop
med nästa m. När alla m är stickade, fortsätt med slätstickning
över alla m. När foten mäter 9-10-11 cm, eller önskad längd
före tå-minskning, minska för tå med 1 m i början av var
strumpsticka vartannat v 4 ggr, därefter varje v till det är i 8 m
kvar. Trä tråden genom dessa och fäst den ordentligt på
avigsidan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den
andra sockan lika.
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upprepa

mönster I, 5 m

mönster II, 13 m
3/6
og 18/24
= rätt
v = avig

o
o o o
o x o
x x x
x

= vitt
o = ljus rosa
x = rosa
= grönt

9/12
= lyft 1 m från st, sticka 2m rätt sammans,
drag den lyga m över
o = 1 omslag

= mönster sys på

Underkläders set
1006-5 och 6
Design: Bente Presterud Rövik
Storlekar:
0/1 (3) 6 (9) mån 1 (2) 3 (4)
år
OBS! Blöjbyxan går bara upp till 2 år.
GARNALTERNATIV: Viking pure Milk fiber (100% ren
mjölkfibrer), Viking Baby Ull (100% merino ull) nystan a 50
gram.
Mått för vart och ett av plaggen:
Långärmad tröja:
Övervidd ca: 42 (44) 45 (48) 50 (52) 54 (58) cm.
hel längd ca: 28 (30) 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm.
Ärmlängd ca: 21 (23) 25 (28) 30 (33) 37 (40) cm.
Långärmad omlottröja:
Övervidd ca: 42 (44) 45 (48) 50 (52) 54 (58) cm.
hel längd ca: 25 (27) 29 (31) 33 (35) 37 (39) cm.
ärmlängd ca: 21 (23) 25 (28) 30 (33) 37 (40) cm.
Långkalsonger:
Höftvidd ca: 42 (45) 48 (50) 52 (55) 58 (61) cm.
Benlängd ca: 18 (20) 22 (24) 27 (32) 37 (42) cm.
Blöjbyxa:
Höftvidd 44 (45) 48 (50) 52 (55) cm.
Garnåtgång till varje plagg:
Långärmad tröja:
2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) nystan mixfärg nr 365
Långärmad omlottröja:
2 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (5) nystan rosa nr 361
Långkalsong:
2 (2) 3 (3) 3 (4) 4 (4) nystan rosa nr 361
Blöjbyxa:
1 (1) 1 (2) 2 (2) nystan mixfärg nr 365
Stickor och tillbehör: Rundsticka kort rundsticka och
strumpstickor nr 2,5 och 3.
Till långärmad tröja: 1 knapp
Långärmad omlottröja: 2 små knappar
Långkalsong: elastiskt band
Blöjbyxa: elastiskt band
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 3 = 10 cm.
Sticka en provlapp. Byt ev till tjockare eller tunnare
stickor. Håll masktätheten för ett lyckat resultat.
Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp igen över de
avmaskade m på nästa varv.
TIPS! Beskrivningen innehåller många storlekar. För att
underlätta vid arb är det lämpligt att markera från
början, men tex en ring, på ”sin” storlek.
LÅNGÄRMAD TRÖJA
Lägg upp 112 (116) 120 (128) 132 (140) 144 (152) m på
rundsticka nr 2,5. Sticka 1,5 cm resår runt med 2 rm, 2 am.
Byt till rundsticka nr 3. Sticka 1 varv slätstickning, och öka
samtidigt 8 m jämnt fördelat över varvet = 120 (124) 128
(136) 140 (148) 152 (160) m. Sätt en märktråd i var sida med
60 (62) 64 (68) 70 (74) 76 (80) m för var del. Sticka
slätstickning runt till arb mäter 19 (20) 22 (23) 25 (26) 27 (28)
cm. Maska av i var sida med 6 (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) m i var
sida = 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) m i var sida av var märktråd.
Sticka var del färdig för sig.

Bakstycke: 54 (56) 58 (60) 62 (66) 66 (70) m.
Fortsätt minska för ärmhål i var sida på vartannat varv: 2 m 1
gång, 1 m 1 (1) 2 (3) 2 (3) 3 (4) gånger = 48 (50) 50 (50) 54
(56) 56 (58) m. När arb mäter 26 (28) 30 (32) 34 (36) 38 (40)
cm maskas det av mitt bak för halsringning 20 (22) 22 (22) 26
(28) 28 (30) m. Sticka var del färdig för sig.
Höger sida: Fortsätt maska av för halsringning på vartannat
varv 2 m 1 gång = 12 m till axeln. Maska av när arb mäter 28
(30) 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm.
Vänster sida: Sticka som höger sida, men när arb mäter 28
(30) 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm byts till st nr 2,5. Sticka 1,5
cm resår 2 rm, 2 am. Första och sista m på varvet stickas hela
tiden rätt = kantmaska. Maska av.
Framstycke: = 54 (56) 58 (60) 62 (66) 66 (70) m.
Maska av för ärmhål på samma sätt som på bakstycket = 84
(50) 50 (50) 54 (56) 56 (58) m. När arb mäter 23 (25) 27 (29)
30 (32) 34 (36) cm maskas det av 12 (14) 14 (14) 18 (20) 20
(22) m mitt fram för halsringning, och var sida stickas färdig
för sig.
Höger sida: Fortsätt maska av för halsringning på vartannat
varv: 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 m 1 gång = 12 m kvar för
axel. Maska av när arb mäter 28 (30) 32 (34) 36 (38) 40 (42)
cm.
Vänster sida: Stickas lika som höger sida, men när arb mäter
28 (30) 32 (34) 36 (38) 40 (42) cm byts till st nr 2,5. Sticka
1,5 cm resår med 2 rm, 2 am (första och sista m på stickan
hela tiden rätt = kantm), men när resåren mäter ½ cm maskas
det av för knapphål (knapphål görs genom att maska av 2 m
som sedan läggs upp igen på nästa varv) innanför 2 m mot
halssidan. Maska av.
Ärm
Lägg upp 42 (42) 45 (45) 45 (48) 48 (48) m på strumpsticka nr
2,5. Sticka resår 2 rm, 2 am runt i 1,5 cm. Byt till
strumpstickor nr 3. Sticka 1 varv slätstickning och öka
samtidigt till 42 (42) 45 (45) 45 (48) 48 (48) m. Fortsätt sticka
runt i slätstickning, samtidigt när arb mäter 4 cm ökas 2 m
mitt under ärmen: 4 (7) 6 (7) 7 (8) 10 (12) gånger med 2,5
(1,5) 2,5 (2) 2,5 (2,5) 2,5 (2) cm = 50 (56) 56 (59) 59 (64) 67
(73) m. När arb mäter 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (34) cm
maskas det av 6 (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) m mitt under ärmen.
Maska sedan av för ärmhål i varje sida på vartannat varv: 3 m
1 gång, 2 m 3 gånger och sedan 1 m till arb mäter 21 (23) 25
(28) 30 (33) 37 (40) cm.
Montering: Sy ihop höger axelsöm. Lägg vänster bak och
framstycke över varandra (så att vänster ärmhål blir lika stort
som det högra), och sy ihop ytterst vid ärmhålet. Sy i ärmarna.
Halskant: Sticka eller plocka upp ca 88 (92) 96 (100) 108
(116) 120 (124) m (antalet måste vara delbart med 4 m) på st
nr 2,5 runt halsen och över resårkanten på vänster axel. Sticka
1,5 cm fram och tillbaka i resår 2 rm, 2 am (första och sista m
på varven stickas hela tiden rätt = kantm). Maska av.
Montering: Sy i knappen.
LÅNGÄRMAD OMLOTTRÖJA
Bolen stickas fram och tillbaka på rundsticka. Lägg upp 148
(154) 160 (172) 178 (190) 196 (208) m på rundsticka nr 2,5.
Sticka resår med 2 rm, 2 am i 1,5 cm. Byt till rundsticka nr 3.
Sticka 1 varv slätstickning, och öka samtidigt 24 m jämnt
fördelat = 172 (178) 184 (196) 202 (214) 220 (232) m. Sätt
märktrådar med 60 (62) 64 (68) 70 (74) 76 (80) m för
bakstycket och 56 (58) 60 (64) 66 (70) 72 (76) m för varje
framstycke. Sticka vidare fram och tillbaka i slätstickning. När
arb mäter 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) cm avmaskas till
slitsarna i bägge sidor på vartannat varv 3 m 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7
(7) gånger 2 m 6 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) gånger, 1 m 6 (7) 8 (8) 8

(9) 9 (10) gånger, och på var 4:e varv 1 m 2 (3) 3 (3) 3 (3) 4
(4) gånger. Samtidigt när arb mäter 16 (17) 19 (20) 22 (23) 24
(25) cm maskas det av 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) m på var sida av
var märktråd för ärmhål (= totalt 6 (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) m i
var sida). Sticka var del färdig för sig.
Bakstycke: = 54 (56) 58 (60) 62 (66) 66 (70) m.
Fortsätt maska av för ärmhål på vartannat varv 2 m 1 gång, 1
m 1 (1) 2 (3) 2 (3) 3 (4) gånger = 48 (50) 50 (50) 54 (56) 56
(58) m. När arb mäter 23 (25) 27 (29) 31 (33) 35 (37) cm
maskas 20 (22) 22 (22) 26 (28) 28 (30) m av för
halsringningen, sedan stickas var sida färdig för sig. Maska
sedan av för halsringningen på vartannat varv: 2 m 1 gång =
12 m för axel. Maska av när arb mäter 25 (27) 29 (31) 33 (35)
37 (39) cm.
Framstycke
Maska av på samma sätt som för bakstycket = 48 (50) 50 (50)
54 (56) 56 (58) m. Samtidigt fortsätts med avmaskningar till
sprundet fram som tidigare. Efter alla avmaskningar finns det
12 m för axel. Maska av när arb mäter 25 (27) 29 (31) 33 (35)
37 (39) cm.
Ärm
Lägg upp 42 (42) 45 (45) 45 (48) 48 (48) m på strumpstickor
nr 2,5. Sticka 1,5 cm resår med 2 rm, 2 am runt. Byt till
strumpstickor nr 3. Sticka 1 varv slätstickning och öka
samtidigt till 42 (42) 45 (45 45 (48) 48 (48) m. Sticka nu
slätstickning. Samtidigt när arb mäter 4 cm ökas 2 m mitt
under ärmen: 4 (7) 6 (7) 7 (8) 10 (12) gånger med 2,5 (1,5) 2,5
(2) 2,5 (2,5) 2,5 (2) cm mellanrum = 50 (56) 56 (59) 59 (64)
67 (73) m. När arb mäter 17 (19) 21 (23) 25 (28) 31 (34) cm
maskas det av 6 (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) m mitt under ärmen.
Maska sedan av för ärmhål i var sida på vartannat varv: 3 m 1
gång, 2 m 3 gånger, och vidare 1 m till arb mäter 20 (22) 24
(27) 29 (32) 36 (39) cm. Maska nu av 3 m 2 gånger i var sida.
Maska av de resterande m. Ärmen mäter ca 21 (23) 25 (28) 30
(33) 37 (40) cm.
Montering: Sy ihop axelsömmarna och sy i ärmarna
Framkant: Sticka/plocka upp ca 14 m per 5 cm på rundsticka
nr 2,5 utmed höger framkant, höger sprund, halsen bak, och
ned utmed vänster sprund och framkant – det totala
maskantalet ska nu vara delbart med 4. Sätt en märktråd i m i
övergången mellan framkant och sprund. Sticka resår 2 rm, 2
am (se till att det börjas och slutas med 2 rm sett från rätan)
med 1 kantm i början och slutet av varvet. Sedan ökas 1 m på
var sida om märktråd på vartannat varv – de ökade m stickas
in i resåren allt eftersom. Maska av när resåren mäter 1 ½ cm.
Montering
Virka en hake på både högra och vänstra framkanterna vid
märktråden, och sy fast 1 knapp inne i koftan vid högra
sidsömmen, och 1 knapp på högra framstycket (bägge
knapparna sys i samma höjd).
LÅNGKALSONG
Lägg upp 116 (120) 128 (132) 140 (144) 152 (160) m på en
rundsticka nr 2,5. Sticka 5 cm resår, 2 rm, 2 am runt. Byt till
rundsticka nr 3, härifrån mäts nu arb. Sticka 1 varv
slätstickning och öka samtidigt 4 (8) 8 (8) 8 (12) 12 (12) m
jämt fördelat över varvet = 120 (128) 136 (140) 148 (156) 164
(172) m. Sätt en märktråd i var sida med 60 (64) 68 (70) 74
(78) 82 (86) m för var del, och sätt en markering om de två m
mitt fram och mitt bak (= 29 (31) 33 (34) 36 (38) 40 (42) m ut
till varje sida). Sticka byxan högre bak såhär: Börja mitt bak,
sticka 10 m, vänd, sticka 20 m tillbaka. Fortsätt på detta sätt
med 10 m mer för varje vändning totalt 12 gånger (= 6 gånger
för varje sida). Sticka i slätstickning över alla m till arb från

kanten mäter 18 (18) 19 (19) 20 (21) 22 (23) cm – mätt från
mitt fram. Öka 1 m på var sida om de 2 mittm fram och bak: 3
gånger på vartannat varv, 2 gånger på varje varv = 140 (148)
156 (160) 168 (176) 184 (192) m. Dela arb mitt fram och bak
med 70 (74) 78 (80) 84 (88) 92 (96) m för varje ben.
Ben: Fortsätt sticka runt i slätstickning, och lägg samtidigt
upp 8 m mot insidan av benet på första varvet = 78 (82) 86
(88) 92 (96) 100 (104) m. Sätt en märktråd i den 3:e av de
upplagda m (med 5 upplagda m mot bak och 2 m mot fram),
och maska av 1 m på var sida av märktråden: 4 gånger på
vartannat varv, därefter med 1 cm mellanrum till det finns 44
(44) 44 (44) 48 (48) 48 (48) m på varvet. När benet mäter ca
16 (18) 20 (22) 25 (30) 35 (40) cm (eller vid önskad längd)
byts det till stickor nr 2,5. Sticka 1,5 cm i resår 2 rm, 2 am.
Maska av. Sticka det andra benet lika, med märktråden mot
märktråden på det första benet.
Montering: Sy ihop i grenen. Vik resårkanten överst mot
avigan och sy till en dragsko. Trä i resårband.
BLÖJBYXA
Lägg upp 116 (120) 128 (132) 140 (144) m på en rundsticka
nr 2,5. Sticka 5 cm runt med resår 2 rm, 2 am. Byt till
rundsticka nr 3, härifrån mäts nu arb. Sticka 1 varv
slätstickning och öka samtidigt 8 (8) 8 (8) 8 (12) m jämnt
fördelat över varvet = 124 (128) 136 (140) 148 (156) m på
varvet. Sätt en märktråd i var sida med 62 (64) 68 (70) 74 (78)
m för var del, och sätt en märktråd mitt bak (= 31 (32) 34 (35)
37 (39) m, ut till var sida). Sticka byxan högre bak såhär:
Börja vid märket mitt bak, sticka 10 m, vänd, sticka 20 m
tillbaka. Fortsätt på detta sätt med 10 m mer för varje
vändning totalt 12 gånger (= 6 gånger på varje sida). Sticka
slätstickning över alla m till arb mäter från kanten 15 (15) 16
(16) 17 (18) cm – mätt från mitt fram. Sätt en ny märktråd –
härifrån mäts nu arb. Sticka nästa varv, från sidomarkering
innan framstycket, såhär: Sticka 11 m, maska av 6 m, sticka
28 (30) 34 (36) 40 (44) m (= framstycke), maska av 6 m. Sätt
de resterande 84 (86) 90 (92) 96 (100) m (= bakstycket) på en
tråd. Sticka i slätstickning fram och tillbaka över m mitt fram,
samtidigt som det maskas av i var sida på vartannat varv: 2 m
3 gånger, 1 m 5 gånger = 6 (8) 12 (14) 18 (22) m. När
mittstycket mäter 5 cm sätts m på en tråd. Sätt m från
bakstycket på stickan och minska i varje sida som framstycket
= 62 (64) 68 (70) 74 (78) m. När bakstycket mäter 6 cm
minskas det i varje sida på vartannat varv: 1 m 5 gånger, 2 m 3
gånger, 6 m 1 gång, 2 m 3 gånger, 1 m 5 gånger = 6 (8) 12
(14) 18 (22) m. När bakstycket mäter 15 cm sätts m på en tråd.
Montering: Maska ihop i grenen. Vik resårkanten överst mot
avigan och sy fast till en dragsko. Trä ett elastiskt band genom
dragsko.
Kanter: Sticka/plocka upp 88 m på strumpstickor nr 2,5 runt
den ena byxbensöppningen. Sticka 2 cm med resår med 2 rm,
2 am runt. Maska av löst. Sticka en likadan kant runt den
andra öppningen.

Viking Baby Ull

1006-7
Tröja, byxor, mössa och sockor
Storlekar:
0/3
6
9/12 mån
Övervidd ca:
50
57
61 cm
Hel längd ca:
25
27
29 cm
Ärmlängd ca:
17
21
24 cm
Benlängd ca:
17
19
22 cm
GARNALTERNATIV: Viking pure milk fiber (100%
mjölkfiber), Viking Baby Ull (100% merino ull) nystan a 50
gram.
TRÖJA
turkos nr 329 ca:
MÖSSA
turkos nr 329 ca:

3

1

BYXOR OCH SOCKOR
Turkos nr 329 ca:
3

3

4 nystan

1

1 nystan

3

4 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka och strumpstickor nr 2,5 och 3
+ 2 knappar.
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Håll
masktätheten för ett lyckat resultat.
TRÖJA
Lägg upp 140-160-170 m på st nr 3. Sticka 3 cm runt i
mosstickning (= 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje varv).
Fortsätt sticka runt med mönster enligt diagrammet som upprepas
till arb mäter ca 16-17-18 cm. Sätt en markering i var sida med 6979-85 m för bakstycket, och 71-81-85 m för framstycket. Maska nu
av 8-10-10 m i varje sida (4-5-5 m på var sida om markering).
Sticka var del färdig för sig.
Bakstycket
Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare, men
maska samtidigt av för ärmhål på vartannat varv med 3, 2, 1 m.
Fortsätt sticka runt. (OBS! när hålmönstret/omslagen inte stämmer
med de ihopstickade m, slopas de). Sticka till arb mäter ca 25-2729 cm, och ärmhålet mäter ca 9-10-11 cm. Maska av.
Framstycke
Sticka och maska av för ärmhål på samma sätt som på bakstycket.
På nästa varv från rätan maskas de mittersta 5 m av till sprund, och
var sida stickas färdig för sig. Sticka vidare till arb mäter ca 21-2325 cm. Maska av 6-7-8 m för halsringning. Fortsätt maska av för
halsringningen på vartannat varv med 3,2,1,1 m. Fortsätt sticka till
arb är lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan
lika, men spegelvänt.
Ärm
Lägg upp 36-38-40 m på st nr 3. Sticka kanten i mosstickning på
samma sätt som på bålen. Sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas
jämnt fördelat till 41-45-47 m. Sticka mönster enligt diagrammet
(räkna ut från mitten var det ska börjas, och sätt en markering mitt
under ärmen och öka 1 m på var sida av markeringen med ca 2,52,5-2 cm mellanrum, nu finns totalt 51-57-63 m (de ökade m
fortsätts i mönster allt eftersom). Sticka till ärmen mäter uppgiven

eller passande längd. Maska av 8-10-10 m mitt under ärmen (4-5-5
m på var sida av markeringen). Sticka sedan fram och tillbaka och
maska av i början på vartannat varv 3,2,1 m. Maska av de
resterande m. Sticka en ärm till på samma sätt.
Montering:
Sy eller maska ihop axelsömmarna.
Halskant: Börja från rätan och plocka eller sticka upp ca 69-73-79
m runt halsen på st nr 2,5. Sticka 2 m fram och tillbaka i
mosstickning . Maska av.
Vänster framkant: Börja överst vid halsen och plocka eller sticka
upp ca 20-22-24 m från rätan på st nr 2,5. Sticka 7 varv
mosstickning. Maska av. Sätt markeringar för 2 knappar. Det
nedersta placeras ca 2 cm från kanten, och det översta placeras mitt
vid halskanten.
Höger framkant: Plocka eller sticka upp på samma sätt som på
vänster framkant, men på varv 3 stickas det knapphål i samma höjd
som det markerats för på den vänstra framkanten. Varje knapphål
stickas genom att maska av 2 m som sedan läggs upp igen på nästa
varv.
MÖSSA
Lägg upp 80-90-100 m på st nr 2,5. Sticka 4 cm runt i
mosstickning (= 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje varv).
Sticka 1 varv rätt över alla m och fortsätt med mönster enligt
diagrammet till hela arb mäter ca 14-15-16 cm. Minska sedan 1 m i
varje avigt och varje räta fält på vart 4:e varv till det återstår 22-2426 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra åt
tråden och fäst den väl på avigan. Fäst alla lösa trådar.
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upprepas
9 mån
0/3 mån

6 mån

= rätt (rm på rätan, am på avigan)

BÖRJA HER

v = avigt (am på rätan, rm på avigan)
o = 1 omslag
\ = 2 m rätt tills

SOCKOR – SE BESKRIVNING 1006-2
BYXOR
Börja nederst på det högra benet och lägg upp 48-48-54 m på
strumpstickor nr 2,5. Sticka 3 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt
till st nr 3 och sticka 1 varv rätt samtidigt som de ökas jämt fördelat
över varvet till 56-56-60 m. Fortsätt sticka runt i slätstickning, men
sätt en markering på insidan av benet och öka 1 m på var sida med
ca 1-1-1,5 cm mellanrum= 78-82-86 m. Sticka till benet mäter 1620-24 cm. Lägg arb åt sidan och sticka det vänstra benet på samma
sätt.

Sätt nu bägge benen på rundsticka nr 3 med ökningarna mot
varandra = 156-164-172 m. Sätt en märktråd mitt fram och mitt
bak. Minska för kil genom att sticka 2 m rätt tills på var sida om
märktråden mitt fram och mitt bak på vartannat varv 4 gånger =
140-148-156 m. Sicka till arb mäter 16-17-19 cm från kilen. Sätt
markering i var sida med 70-74-78 m för var del. Sticka byxans
högra bak så här: Börja vid märket mitt bak, vänd och sticka 6 m,
vänd och sticka 12 m tillbaka. Fortsätt på detta sätt med 6 m mer
för varje vändning 4 gånger till – på varje sida. Sticka 1 varv
slätstickning över alla m samt minska jämnt fördelat över varvet
till 130-138-14 m. Fortsätt sticka runt med 5 cm i resår med 1 rm, 1
am. Maska av till en kant som inte stramar. Vik resårkanten dubbel
mot avigan och sy fast den med lösa stygn. Fäst alla lösa trådar väl
på avigan, och sy ihop i kilen. Trä ett elastiskt band i fållen.

Viking Baby Ull
Filt, kofta, mössa, sockor och
overall med luva
1006-8
Storlekar:
0/3
6
9/12 mån
Övervidd:
51
56
61 cm
Hel längd:
22
25
29 cm
Ärmlängd:
17
20
23 cm
Filt:
ca 70x100 cm
GARNALTERNATIV: Viking pure Milk fiber (100%
mjölkfiber), Viking Baby Ull (100% merino ull, superwash)
nystan a 50gram.
KOFTA, MÖSSA OCH SOCKOR
Lila nr 370 ca:
4

4

FILT
Lila nr 370 ca:
OVERALL MED LUVA
Lila nr 370
3
Ljung nr 368
1
Mörklila nr 371
1

5 nystan

9 nystan

4
1
1

4 nystan
1 nystan
1 nystan

Stickor och tillbehör: Kort rundsticka oh strumpstickor nr 2,5 och
3. Filten stickas fram och tillbaka på lång rundsticka nr 3 + virknål
nr 2,5.
+ 3 knappar till koftan, och 4 knappar till overallen.
Masktäthet: 28 m slätstickning med st nr 3 mäter ca 10 cm. Håll
masktätheten för ett lyckat resultat.
FJÄRILSMÖNSTER: Stick ner stickan under de 7 trådarna som
ligger på rätsidan av arb och trä tråden genom som om det stickas 1
m, sticka nästa m rätt, trä den ”lösa” maskan över = ett
fjärilsmönster, se till att trådarna blir samlade väl på mitten.
KOFTA
Lägg upp 143-157-171 m på st nr 3. Sticka 3 varv räta. Börja från
rätan och sticka 2 m rätt tills, 1 omslag som upprepas varvet ut ( =
hålrad). Sticka 3 varv räta. Sätt markeringar i var sida med 75-8189 m för bakstycket, och 34-38-41 m för varje framstycke. Fortsätt
sticka fram och tillbaka med fjärilsmönster som tidigare.

FJÄRILSMÖNSTER:
Varv 1-5-7-9-11-13: Börja från rätan genom att sticka 5 m rätt ( =
kantm som stickas rätt på alla varv). *Sticka 7 m rätt, placera
därefter tråden framför arb, sätt de nästa 7 m över på höger sticka
utan att sticka dem (strama inte tråden)*. Upprepa från * till *
varvet ut, och sluta med 7 m rätt + 5 kantm.
Varv 2-4-6-8-10-12-14: Börja från avigan och sticka avigt (OBS!
kantm stickas rätt på alla v).
Varv 15: Börja från rätan och sticka 5 m ( = kantm). Sticka 3 m
rätt - *sätt tråden till en fjäril i mitten som förklarats ovan – sticka
13 m rätt*. Upprepa från * till * varvet ut, sluta med 3 m rätt + 5
kantm.
Varv 16-18-20: Sticka avigt.
Varv 17-19: stickas rätt.
Varv 21-23-25-27-29-31-33: Från rätan. Sticka 5 m rätt ( =
kantm), *placera tråden framför arb, ta av 7 m från stickan utan att
sticka dem, sticka 7 m rätt*. Upprepa från * till * varvet avsluta
med 7 m ”löst” av + 5 kantm som stickas rätt.
Varv 22-24-26-28-30-32-34: Från avigan. Sticka avigt.
Varv 35: Sticka 5 kantm, sticka därefter 3 m rätt, *gör ett
fjärilsmönster som förklaras ovan, sticka 13 m rätt*. Upprepa från
* till * varvet ut, sluta med 2 m rätt + 5 kantm.
Varv 36-38-40: Stickas avigt.
Varv 37-39: Stickas rätt.
Upprepa från varv 1 t o m varv 40 till arb mäter hel längd, men vid
12-13-16 cm maskas de av 8 m för varje ärmhål i var sida ( = 4 m
på var sida av markering). Sicka var del färdig för sig.
Bakstycke
Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare (där
man inte får plats med ett helt mönster slopas det, och m stickas i
slätstickning) och fortsätt maska av för ärmhål på vartannat varv
med 3,2,1 (lika för alla storlekar). Fortsätt sticka till arb mäter ca
22-25-29 cm, och ärmhålet mäter ca 10-12-13 cm. Maska av.
Framstycke
Sicka och maska av för ärmhål på samma sätt som på bakstycket.
När arb mäter ca 18-21-24 cm maskas det av för halsringning så
här: 7-8-9 m 1 gång och sedan 3,2,1,1 (lika för alla storlekar).
Sticka vidare till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska
av. Sicka det andra framstycket lika, men spegelvänt.
Ärm
Lägg upp 51 m på st nr 3 (lika för alla storlekar). Sticka
rätstickning på samma sätt som på bålen. Fortsätt sticka i
fjärilsmönster, men börja med 1 m rätt( = kantm som stickas rätt på
alla varv). Fortsätt sticka och öka 1 m i var sida med 5-2-2 cm
mellanrum = 57-67-73 m( de nya utökade m stickas med
slätstickning, utan mönster). Sticka till arb mäter uppgiven eller
passande längd. Maska av 4 m i var sida för ärmhål, sedan maskas
det av på vartannat varv med 3,2,1 m (lika för alla storlekar).
Maska av de resterande m rätt. Sticka den andra ärmen lika. Trä ev
en snodd genom hålraden nederst.

Montering
Sy ihop axelsömmarna.
Halskant: Börja mitt fram och sticka eller plocka upp ca 71-75-81
m runt halsen på st nr 3. Sticka 4 varv räta. På nästa varv från
avigan maskas det av rätt.

Framkanter: virka 1 varv fm utmed bägge framkanterna. På den
högra virkas 3 hakar genom att virka 6 lm, hoppa över 2 m, virka 1
sm i nästa m. Virka sammanlagt 3 knapphål med jämna mellan
rum. Det översta ska vara ca 1 cm nedanför kanten, därefter ska det
vara ca 2,5-3 cm mellan varje knapphål.
MÖSSA
Lägg up 84-98-98 m på st nr 3. Sticka samma rätstickningskant
som på kanten till koftan. Fortsätt sticka runt med fjärilsmönster
som förklarats. När arb mäter ca 12-13-14 cm fortsätts med i
slätstickning utan mönster samtidigt som det minskas för topp så
här: Minska genom att sticka 2 m tills varvet runt – sticka 3 varv
utan minskningar – upprepa minskningarna 1 gång till = 21-25 m.
Sticka 3 varv utan minskningar. Minska igen till där finns 11-13 m.
Klipp av tråden, och trä den genom de resterande m. Dra åt tråden
väl och fäst den på avigan.
SOCKOR
Lägg upp 43-43-49 m på st nr 3. Sticka 4 varv rätstickning fram
och tillbaka. Fortsätt sticka 3 cm slätstickning Sticka 1 varv rätt, 1
varv avigt. Sticka en hålrad genom att sticka 2 m rät tills, 1 omslag
varvet ut. Sticka 1 varv rätt och minska jämnt fördelat över varvet
37-39-41 m. Fortsätt sticka i slätstickning över de mittersta 11 m
till mittpartiet mäter 5-6-6 cm (eller önskad längd). Sätt m på en
hjälpsticka. Fördela nu m på 3 strumpstickor, samt plocka upp ca
12-13-15 m utmed varje sida av mittstycket = 61-65-71 m. Sticka
10-12-14 varv räta. Minska nu för tån så här: Sticka 25-27-30 m
rätt, 2 rm tills, 7 m rätt, 2 rm tills, 25-27-30 m rätt. På nästa varv
från avigan stickas m rätt. Börja från rätan och minska på samma
sätt, men nu med 5 m mellan minskningarna mitt fram. Fortsätt på
samma sätt och minska på vartannat varv med 2 m mindre mitt
fram till det återstår 3 m. Dessa stickas ihop till 1 m genom att lyfta
1 m, sticka 2 rm tills, trä den lyfta m över. Maska av till en jämn
kant som inte stramar. Fäst alla lösa trådar väl på avigan och sy
ihop mitt under foten och mitt bak vid hälen. Tvinna en snodd som
mäter ca 40 cm och trä den genom hålraden.
FILT
Lägg upp 213 m på st nr 3. Sticka 2 varv mosstickning. Börja från
rätan och sticka 2 m rätt tills, 1 omslag som upprepas varvet ut( =
hålrad). Sticka 3 varv rätt. Fortsätt sticka fram och tillbaka med
fjärilsmönster (som på kofta ) börja och sluta med 5 räta m som
bildar kanten på filten. Upprepa från varv 1 t o m varv 40,m till
hela arb mäter ca 100 cm. Sluta med samma rätstickningskant som
i början på arb.
För lite extra pynt på filten, kan det ev träs ett silkesband genom
hålraden överst och nederst på filten. Gör en liten ögla i en a hörnet
överst på filten.
BYXDRESS
Börja nederst på det ena benet och lägg upp 68-72-76 m med ljung
på st nr 2,5. Sticka 4 varv rätt fram och tillbaka. Byt till
strumpstickor nr 3 och lila. Fortsätt sticka i slätstickning. Sätt en
markering på insidan av benet och öka 1 m på var sida om
markeringen med ca 1,5-1,5-1 cm mellanrum = 86-96-106 m.
Sticka till arb mäter ca 16-19-22 cm. Lägg arb åt sidan och sticka
ett ben till på samma sätt.
Sätt nu bägge benen på samma rundsticka nr 3 (med insidan av
benen mot varandra) = 172-192-212 m. Fortsätt sticka runt över
alla m. Sätt en markering mitt fram och mitt bak och minska sedan
1 m i var sida om markeringarna på vartannat varv genom att sticka
2 m rätt tills efter markering, och 2 m vridet rätt tills innan
markering. Minska sammanlagt 4 gånger = 156-176-196 m.

Fortsätt sticka till arb mäter ca 32-35-42 cm. Sticka nu byxans
högra bak så här. Börja vid markeringen mitt bak, sticka 8 m, vänd
och sticka 15 m tillbaka. Fortsätt på detta sätt med 7 m mer för
varje vändning 4 gånger till – i var sida. Sticka 1 varv slätstickning
över alla m samtidigt som det minskas jämt fördelat över varvet till
150-165-180 m. Sticka nu hjärtmönster enligt diagrammet. Sätt
markeringar i var sida med 75-83-91 m fram och 75-82-89 m till
bakstycket. Börja med mönstret som visas i diagrammet. När
mönstret är färdigt minskas det jämt fördelat till 132-144-156 m.
Sätt nya markeringar i var sida med 66-72-78 m för var del. Sticka
1 varv avigt, 1 varv rätt. Byt till ljung och fortsätt sticka i
slätstickning till arb mäter ca 42-46-53 cm. Maska nu av 8-10-10 m
i var sida (4-5-5 m på var sida om markering). Sticka var del färdig
för sig.
Bakstycke
Fortsätt sticka fram och tillbaka med slätstickning, och maska av
för ärmhål i var sida på vartannat varv med 3,2,1 m. Fortsätt sticka
till arb mäter ca 50-55-63 cm. Maska av de mittersta 22-24-28 m
för halsringning i nacken. Sticka var del för sig. Fortsätt sticka
fram och tillbaka och maska av för halsringningen på vartannat
varv med 2,1. Sticka till arb mäter ca 52-57-65 cm. Maska av.
Sticka den andra sidan lika men spegelvänt.
Framstycke
Sticka och maska av för ärmhål på samma sätt som på bakstycket.
Fortsätt sticka till arb mäter ca 48-53-61 cm. Maska av de mittersta
16-18-22 m. Sticka var sida för sig. Fortsätt maska av för
halsringning på vartannat varv med 3,2,1 m. Fortsätt sticka till arb
är lika långt som bakstycket. Sticka nu rätstickning med knapphål
så här: sticka 2 varv rätt, på nästa varv från rätan stickas det 2
knapphål (ca 1 till 2 m från ytterkanten). Varje knapphål stickas
genom att maska av 2 m som sedan läggs upp igen på nästa varv.
Sticka 6 varv rätt. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men
spegelvänd.
Sy i knappar på bakstycket mittemot knapphålen på framstycket.
Virkkant runt ärmhål och runt halsringning fram och bak:
Börja överst vid axeln och virka 1 varv fm runt hela ärmhålet/
halskanten med ljung och virknål nr 2,5. Virka därefter 1 varv fm
med mörklila garn. Se till att kanten inte stramar eller blir för lös.
Virka picoter i mörklila tillbaka så är: Virka 3 lm, stick ned nålen i
den första av dessa och virka 1 sm, virka 1 fm i nästa m. Upprepa
på detta sätt runt hela ärmhålet/halskanten. Virka samma kant runt
nederkanten på benen. (OBS! där virkas ca 1 fm i varannan maska
(dvs så att virkkanten stramar lite).
MÖSSA
Lägg upp 75-90-90 m med ljung på st nr 3. Sticka 3 varv
mosstickning. Fortsätt sticka runt. Vänd mönstret upp och ned och
sticka sedan enligt diagrammet runt, börja och sluta som
diagrammet visar. Byt till lila och sticka 1 varv rätt från rätan.
Vänd avigsidan ut och sticka sedan 6 varv rätt. Sticka sedan i
slätstickning till arb mäter ca 14-15-16 cm (ta mått när vikkanten
är uppvikt). Minska sedan för toppen så här: Börja från rätan och
sticka 2 m rätt tills, 3 m rätt, upprepa varvet ut. Sticka 3 varv fram
och tillbaka, och minska sedan från rätan så här: 2 m rätt tills, 2 m
rätt, upprepa varvet ut. Fortsätt med minskningarna så här på vart
4:e varv med 1 m mindre mellan varje minskning till det finns 1518-18 m. Sticka avigt tillbaka och upprepa därefter sista
minskningen 1 gång till. Klipp av tråden och trä den genom de
resterande m. Dra åt tråden och fäst den väl på avigan. Sy ihop
mössan mitt bak. Vik kanten fram dubbel, och fäst den i varje sida.
Fäst alla lösa trådar väl på avigan.
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m på var sida med ca 1,5-2-3 cm mellanrum till det finns 91-97103 m. När mönster I är stickat, stickas mönster II enligt
diagrammet som upprepas. Sticka till arb mäter ca 19-22-25 cm.
Lägg arb åt sidan och sticka det andra benet lika.
Sätt alla m på samma rundsticka nr 3 ( = 182-194-206 m). Sätt en
märktråd mitt fram och mitt bak. Fortsätt sticka runt i slätstickning
och mönster II som upprepas, men minska för kil genom att minska
1 m på var sida av märktråden mitt fram och mitt bak (genom att
sticka 2 m rätt tills) på varje varv 6 gånger ( = 158-170-182 m).
Minska 1 m på nästa varv så att maskantalet är delbart med 12+1
m. Sätt markering i var sida med 79-85-91 m för bakstycket, och
78-84-90 m för framstycket. Fortsätt i slätstickning och mönster

II till arbetet mäter 4-5-6 cm från kilen, men lägg upp 3 nya
m med grått mellan de avmaskade m mitt fram. Dessa stickas
hela tiden avigt (= m till att klippa uppi avslutningsvis.

o

Sticka till arb mäter ca 43-47-52 cm. Sticka mönster III enligt
diagrammet (avsluta som visas). När mönster III är stickat fortsätts
det med mönster IIII som upprepas till hel längd. Men när arb
= avigt ( am på rätan, rm på avigan)
Börja här
mäter ca 50-54-60 cm maskas det av 19-21-23 m ( de 3 uppklippta
= lyft 1 m, sticka de nesta 2 m rätt tills, dra den lyfta m över
maskorna är medräknade) för halsringning, sedan 3,2,1,1 m (lika
= 1 omslag
för alla storlekar). Sticka till hel längd och maska av.

\

= 2 m vridet rätt tills

upprepas

= rätt (rm på rätan, am på avigan)
v

7 = 2 m rätt tills

Viking Baby Ull
Overall, sockor, vantar, mössa,
halsduk och docka
1006-9
Storlekar:
3/6
9/12
18/24 mån
Hel längd ca:
54
58
64 cm
Bredd ca:
56
60
64 cm
Benlängd ca:
19
22
25 cm
Ärmlängd ca:
17
19
23 cm
GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% superwash ull)
Viking pure milk fiber (100 mjölkfiber) nystan a 50 gram.
OVERALL
Grå nr 313 ca:
Vit nr 300 ca:

4
3

5
4

6 nystan
5 nystan

HALSDUK, VANTAR OCH SOCKOR
Rosa nr 361 ca:
3
3

4 nystan

DOCKA (se längst ned i beskrivningen)
Stickor och tillbehör: Strumpstickor och rundstickor nr 2,5 och 3
+ 5 knappar
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 2,5 mäter ca 10 cm. Håll
masktätheten för ett lyckat resultat.
OVERALL
Börja längst ned på den ena benet: Lägg upp 46-52-58 m med
grått på st nr 2,5. Sticka resår 1 rm, 1 am runt i 7-8-8 cm (vik
sedan dubbel, alla mått tas från mitt på resårkanten). Byt till st nr 3
och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 7381-89 m. Fortsätt sticka i slätstickning och mönster I enligt
diagrammet, men sätt en markering på insidan av benet och öka 1

Ärmar: Lägg upp 34-38-42 m med grått på strumpstickor nr 2,5 o
sticka 3-4-4 cm resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och öka på
första varvet jämnt fördelat till 53-55-57 m. Fortsätt sticka runt i
slätstickning och mönster I enligt diagrammet (räkna ut från mitten
var det ska börjas). När mönster I är stickat fortsätts det med
mönster II som upprepas till hel längd, men sätt en markering mitt
under ärmen och öka 1 m på var sida med ca 2,5-2-2 cm
mellanrum till det finns 63-69-73 m. Sticka till arb mäter ca 17-1923 cm. Vänd avigsidan ut och sticka 5 varv slätstickning med grått
till kanter. Maska av.
Montering: Märk ut för ärmhål (ca 11-12-13 cm) i var sida eller
motsvarande vidden överst på ärmen. Sy 2 maskinsömmar runt
varje ärmhål och mitt fram. Klipp upp mellan sömmarna. Sy eller
maska ihop axelsömmarna.
Halskant: sticka/plocka upp runt halsen 75-81-87 m med grått på
kort rundsticka nr 2,5. Fortsätt sticka 2 cm runt i resår med 1 rm, 1
am. Maska av i resår till en jämn kant som inte stramar.
Höger framkant: Sticka/plocka upp 76-80-84 m utmed höger
framkant med grått och st nr 2,5. Sticka 5 varv med 1 rm, 1 am
fram och tillbaka. Maska av i resår. Sätt markeringar för 5 små
knappar jämnt fördelat, det nedersta ca 4 cm från kanten och det
översta placeras mitt på halskanten. Sticka/plocka upp på samma
sätt till vänster framkant, men efter 2 varv stickas det knapphål på
samma höjd som markerats på det högra framstycket. Varje
knapphål stickas genom att maska av 2 m som sedan läggs upp
igen på nästa varv.
Sticka nu belägg på framkanterna så här: Plocka/sticka upp samma
maskantal som till framkanten på avigsidan av arb. Sticka 4 varv
slätstickning fram och tillbaka. Maska av.
Sticka samma belägg på den andra framkanten. Lägg belägget över
kanten på avigan och sy fast. Sy i ärmarna och sy belägget på
avigan. Fäst alla lösa trådar väl på avigan.
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Börja här

SOCKOR
Lägg upp 40-42-46 m med rosa på strumpstickor nr 2. Sticka 8 cm
runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till strumpstickor nr 2,5 och sticka
hälen över de bakersta 20-21-23 m så här: sticka till det återstår 1
m i den ena sidan, vänd och sticka till det återstår 1 m i den andra
sidan, vänd och sticka 1 m mindre för varje gång till det återstår 67-7 m i mitten. Vänd och sticka 1 m mer för varje varv, men för att
det inte ska bli hål vid vändningarna tas tråden upp mellan
maskorna. Denna tråd sätts vriden på stickan och stickas ihop med
nästa m. När alla m är stickade, fortsätts det i slätstickning över
alla m. När foten mäter 8-9-10 cm, eller önskad längd innan
tåminskning, minskas det 1 m i början av varje strumpsticka på
vart 2:e varv, 4 gonger, därefter varje varv till det återstår 8 m. Trä
tråden genom dessa och fäst den väl på avigsidan. Fäst alla lösa
trådar väl på avigan. Sticka den andra sockan lika.
VANTAR
Lägg upp 38-40-42 m med rosa på strumpstickor nr 2. Sticka 5-6-6
cm resår med 1 rm, 1 am runt. Byt till st nr 2,5 och sticka 1 varv
rätt samtidigt som det ökas jämt fördelat till 44-48-52 m. Fortsätt
sticka i slätstickning till arb mäter ca 11-12-13 cm. Sätt en
markering i var sida och börja minska i varje sida så här: Sticka en
kantmaska, lyft 1 m, sticka nästa maska rätt, trä den lyfta maskan
över, sticka till det återstår 2 m innan nästa kantmaska och sticka 2

m rätt tills (= halva vanten). Upprepa samma minskning över nästa
halvdel. Upprepa dessa minskningar på vartannat varv till det finns
8-8-8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Fäst
tråden väl på avigsidan.
MÖSSA
Lägg upp 96-108-120 m med grått på st nr 2. Sticka 4 varv runt i
resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 2,5 och fortsätt sticka i
slätstickning och mönster III enligt diagrammet. Sticka 1 varv
slätstickning med grått, därefter fortsätts det i resår med 1 rm, 1 am
till mössan mäter ca 12-13-13 cm, Vänd avigsidan ut och forsätt
sticka i slätstickning och mönster II som upprepas till arb mäter 2224-26 cm från uppläggningskanten. Maska av på nästa varv genom
att sticka 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 3 varv ut utan
minskningar. Upprepa minskningen igen = 12-14-15 m. Klipp av
tråden och trä den genom de resterande m. Dra åt tråden och fäst
den på avigan.
HALSDUK
Lägg upp 5 m med rosa på st nr 2,5. Sticka rätstickning samtidigt
som det ökas 1 m innanför en kantmaska i var sida på vartannat
varv till det är 29 m. Sticka utan ökning till arb mäter ca 9-10-10
cm. Sätt nu varannan m på en extrasticka och sticka varje sticka för
sig (arb delas i en fram och en baksida). Fortsätt sticka i resår, på
framsidan med 1 rm, 1 am till resårkanten mäter ca 5 cm. Sticka nu
baksidans m på samma sätt. Sätt tillbaka alla m på samma sticka på
samma sätt som när de blev delade. Sticka 25 cm rätstickning. Dela
m igen och sticka 5 cm resår. Sluta som i början, men nu minskas
istället för ökas. Maska av de sista 5 m rätt. Fäst alla lösa trådar väl
på avigan.
DOCKA
Storlekar:
Övervidd ca:
Hel längd ca:
Ärmlängd ca:
Stussvidd ca:
Benlängd ca:
Huvudomfång ca:
KOFTA, BYXOR OCH MÖSSA
Ljusblå nr 324 ca:
Vit nr 300 ca:

Baby Born
38 cm
19 cm
10 cm
35 cm
8 cm
30 cm

2 nystan
1 nystan

Stickor och tillbehör: Strumpsticka och rundsticka nr 2,5 och 3
+ 4 knappar
Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. Håll
masktätheten för ett lyckat resultat.
KOFTA
Lägg upp 109 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv resår med
1 rm, 1 am fram och tillbaka. Byt till st nr 3 och sticka 1 varv avigt
från avigan. Sätt markeringar i sidan med 57 m för bakstycket och
26 m för varje framstycke. Fortsätt sticka fram och tillbaka med
mönster enligt diagrammet så här: Först stickas mönster I (men det
stickas bara 2 rutor på höjden) fortsätt därefter med mönster II som
upprepas till arb mäter ca 9 cm (sluta med en vit rand). Dela nu arb
i var sida och sticka var del för sig.
Bakstycke
Sticka mönster III (stjärnmönster, men byt färg, så det blir ljusblått
med vita stjärnor). Fortsätt därefter med mönster II (börja med en

vit rand). Maska av när arb mäter ca 19 cm, och ärmhålet mäter ca
10 cm. Maska av.
Höger framstycke
Sticka som bakstycket, men när arb mäter ca 16 cm maskas det av
för halsringning i början av varvet. Först 9 m, därefter maskas det
av på vartannat varv med 2,1 m. Sticka till framstycket är lika långt
som bakstycket. Maska av till en jämn kant som inte stramar.
Sticka det andra framstycket lika, men spegelvänt.
Ärm
Lägg upp 34 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka samma resårkant
runt som på bålen. Sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt
fördelat till 44 m. Fortsätt sticka med rutmönster som på nedre
bålen. Därefter stickas mönster II, upprepas till hel längd. Sätt en
markering mitt under ärmen och öka 1 m på var sida med ca 1,5
cm mellanrum = 56 m. Sticka till ärmen mäter ca 10 cm. Maska av.
Montering
Sy ihop axelsömmarna.
Halskant: Börja från rätan (vid framkanten) och sticka/plocka upp
45 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv resår med 1 rm, 1 am.
Maska av.
Vänster framkant: Sticka/plocka upp 47 m med ljusblått på st nr
2,5. Sticka 3 varv resår fram och tillbaka. Sätt markeringar för
sammanlagt 4 knappar. Den nedersta placeras ca 2 cm från kanten
och den översta ca 1 cm från kanten. De övriga placeras med
jämna mellanrum.
Sticka höger framkant lika, men på det andra varvet stickas det
knapphål motsvarande markeringarna på den andra framkanten.
Varje knapphål stickas genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag. Sy
i ärmarna och fäst alla lösa trådar väl på avigan. Sy i knappar och
fäst alla lösa trådar väl på avigan. Sy i ärmarna.
BYXOR
Lägg upp 84 m på st nr 2,5. Sticka 5 cm resår med 1 m, 1 am ( =
kant överst som viks dubbel till slut). Sätt en markering i var sida
med 42 m för var del. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka runt i
slätstickning till arb mäter ca 11 cm ( mätt från vikkantens översta
kant). Sätt markering mitt fram och mitt bak, och sticka kil. Öka 1
m på varje sida av markeringen fram och bak, sticka 1 varv utan
ökningar. Öka sedan på vartannat varv sammanlagt 3 gånger = 96
m. Sätt 24 m från framstycket och 24 m från bakstycket över på 4
st strumpstickor till byxben = 48 m. Sticka runt i slätstickning till
benet mäter ca 10 cm. Minska genom att sticka 2 m rätt tills varvet
runt till det finns 24 m. Byt till st 2,5 och sticka 4 varv runt i resår.
Maska av. Sticka det andra benet lika. Sy ihop i kilen, och fäst alla
lösa trådar väl på avigan. Vik kanten överst dubbelt mot avigan och
sy fast den med lösa stygn. Trä ett elastiskt band genom fällen.
MÖSSA
Lägg upp 84 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv runt i resår
med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka med mönster I
(det stickas 2 rutor på höjden). Sticka därefter mönster III till docka
(byt färger på samma sätt som på koftan). Fortsätt med mönster II
(sluta med en vit rand) och sticka till arb mäter ca 10 cm. Minska
för toppen genom att sticka *4 m rätt, 2 m rätt tills*, som upprepas
varvet runt. Sticka 2 varv utan minskningar. Upprepa denna
minskning på vart 3:e varv men med 1 m mindre mellan varje
minskning till det är 14 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom

de resterande m. Dra åt tråden och fäst den väl på avigan. Gör ev
en tofs och fäst i toppen.

