
VIKING BABY KATALOG 

1114 

Viking Babyull         1114-1 
Kofta, hängselbyxa, sockor och mössa  
Storlekar: BabyBorn/ preem    1     3/6     9/12    18/24    3/4 år 

KOFTA: 

Övervidd: ca              40            48      56       59         62      65 cm 

 Hel längd: ca             16           20      25       29         34      38 cm 

Ärmlängd: ca             14           16      19       22         26      30 cm 

BYXOR: 

Vidd: ca                     32           45      56       60         63       67 cm 

Benlängd: ca             12           14       16       20         25      30 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Milk fiber (100% mjölk fiber), nystan a 

50 gram. 

 

KOFTA OCH MÖSSA 

Ljusblå nr 320 ca:       2          2          3         3          4      4 nystan 

vit nr 300 ca:                  1 nystan för alla storlekar 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 2,5 och 3. 

+ 4-4-5-5-5-5 knappar till jackan. 

+ 2 knappar till byxorna. 

Stickfasthet: 28 m slätstickat med st nr 3 mäter ca 10 cm på 

bredden. Håll stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

KOFTA 

Lägg upp 121-145-169-177-185-193 m med ljusblått på st nr 2,5. 

Sticka 3 cm resårstickning fram och tillbaka med 1 rm, 1 am, 

men efter 1,5 cm stickas det knapphål på den vänstra sidan över 

2 m, 3 m innanför kanten (knapphål stickas genom att maska av 

2 m som läggs upp igen på nästa v). Sätt de första och sista 8 m 

på en hjälptråd (=kanter som stickas till slut) = 105-129-153-

161-169-177 m på v. Byt till st nr 3 och sticka 2 v slätstickning. 

Sätt en mark i varje sida med 55-67-79-83-87-91 m till 

bakstycket och 25-31-37-39-41-43 m till varje framstycke. 

Fortsätt sticka fram och tillbaka i slätstickning och mönster I 

efter diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätts det med 

ljusblått och slätstickning till arb mäter 8-11-15-18-22-25 cm. 

Maska av 8 m i varje sida (4 m på var sida om mark). Sticka var 

del färdig för sig. 

 

Bakstycket 

Fortsätt sedan sticka fram och tillbaka och minska för ärmhål på 

vartannat v med 2 m 1 gång, 1 m 1 gång. Sticka till hela arb 

mäter ca 9-13-17-21-26-29 cm och sticka mönster II efter 

diagrammet. Fortsätt sticka i slätstickning och ljusblått till arb 

mäter 16-20-25-29-34-38 cm, och ärmhålet mäter 8-9-10-11-12-

13 cm. Maska av till en jämn kant som inte stramar. 

 

Höger framstycke 

Sticka och minska som på bakstycket. Men när ärmen mäter 2-3-

3-3-4-4 cm innan hel längd, maskas det av för halsringning på 

vartannat v, först 7-7-9-11-13-15 m 1 gång, sedan 3 m 1 gång, 2 

m 1 gång och 1 m 2 ggr (lika för alla storlekar). Sticka till hela 

arb är lika långt som bakstycket. Maska av löst till en jämnt kant 

som inte stramar. 

Vänster framstycket stickas på samma sätt, men spegelvänt. 

Ärm 

Lägg upp 28-32-34-36-38-40 m med ljusblått på strumpst nr 2,5. 

Sticka 3 cm runt i resårstickning med 1 rm 1 am. Byt till st nr 3 

och sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 35-

39-43-45-47-49 m. Sticka 2 v slätstickning med ljusblått, 

därefter mönster I efter diagrammet (räkna ut från mitten var det 

ska börjas). Fortsätt sedan med ljusblått och slätstickning, och 

sätt en mark mitt under ärmen och öka 1 m på var sida om denna 

ca var 2 cm (lika för alla storlekar) till sammanlagt 45-51-57-61-

67-73 m. Sticka till arb mäter 14-16-19-22-26-30 cm. Maska av 

8 m mitt under ärmen (4 m på var sida om mark). Sticka sedan 

fram och tillbaka och maska av på vartannat v med 2 m 1 gång 

och 1 m 1 gång. Maska av de resterande m. Sticka den andra 

ärmen på samma sätt. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Höger framkant: För över de 8 m från hjälptråden på en st nr 

2,5 och fortsätt sticka fram och tillbaka i resårstickning till 

kanten når upp till halsminskningen (dra inte i arb när det mäts). 

Lägg arb åt sidan och sticka den vänstra framkanten på samma 

sätt, men sticka 2-2-3-3-3-3 knapphål jämnt fördelat på samma 

sätt som tidigare (OBS! det sista knapphålet stickas på 

halskanten). Sticka till kanten når upp till halsringningen. Sy fast 

kanten utmed  framstycket. Gör på samma sätt med den andra 

kanten. 

 

Halskant: sätt bägge framkantsm på en kort rundst nr 2,5, och 

plocka eller sticka upp runt halsen med ljusblått ca 68-74-88-92-

98-102 m. Sticka sedan 2 cm i resårstickning med 1 rm, 1 am 

fram och tillbaka, men efter 1 cm stickas det sista knapphålet i 

vänster sida. Maska av i resår. 

Sy i ärmarna och sy fast framkanten på framstycket, på bägge 

sidor. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. Sy i 4-4-5-5-5-5 

knappar. 

MØNSTER II

sluta här
 = mitt upprepas

MØNSTER I     bak börja här

 = ljusblå

 = vit

sluta börja här
här

 = mitt på ärmen
 

HÄNGSELBYXOR 

Börja överst på framstycket: Lägg upp 21-29-31-33-35-37 m 

med ljusblått på par st nr 3. Sticka 2 v fram och tillbaka i resår 

med 1 am, 1 rm. På nästa v stickas det knapphål 3 m från var 

sida. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs 

upp igen på nästa v. Sticka sammanlagt 6 v resårstickning. 

Fortsätt sen med att sticka de 5 första och 5 sista m i resår, de 

resterande m stickas i slätstickning. Öka 1 m i var sida (innanför 



de 5 kantm) på vartannat v till det är 37-49-59-63-65-69 m på v. 

Lägg arb åt sidan och sticka bakstycket på samma sätt, men utan 

knapphål. Sätt de båda styckena på samma rundst och lägg upp 

9-11-13-13-13-13 m mellan varje stycke = mitt under ärmarna. 

Det skall nu vara 92-120-144-152-156-164 m på v. Sticka 1-1-2-

2-3-3 cm slätstickning. (OBS! de nya m i sidan stickas i resår på 

de första 2-2-3-3-5-5 v). Sticka nu 4-4-5-5-6-6 cm i resår med 1 

rm, 1 am. På nästa v ökas det jämnt fördelat 8-12-12-16-20-24 m 

till sammanlagt 100-132-156-168-176-188 m. Sätt en mark i var 

sida med 51-67-79-85-89-95 m till framstycket och 49-65-77-83-

87-93 m till bakstycket + 1 mark i m mitt fram och 1 mark i m 

mitt bak. Sticka byxan högre bak så här: Börja vid mark mitt bak 

och sticka 7 m, vänd och sticka 15 m tillbaka. Fortsätt så här med 

7 m mer för varje vändning 2-3-4-4-5-5 ggr till - till varje sida. 

Sticka 1 v slätstickning över alla m. Fortsätt sticka runt i 

slätstickning till arb mäter ca 6-12-14-15-17-20 cm mätt från de 

utökade m (efter resårkanten). Eller sticka till önskad längd ned 

till kilen. Öka nu för kilen 1 m på var sida om mark mitt fram 

och mitt bak på vartannat v sammanlagt 5-5-5-6-6-6 ggr = 20-

20-20-24-24-24 utökade m. På nästa v maskas  det av 10-10-10-

12-12-12 m mitt fram, och 10-10-10-12-12-12 m mitt bak. Varje 

ben stickas färdigt för sig (=50-66-78-84-88-94 m). Sticka 

slätstickning som tidigare till benet mäter ca 4-6-8-12-17-22 cm 

(eller önskad längd). Sticka nu mönster II efter diagrammet. 

Sticka sedan i slätstickning och ljusblått till benet mäter 9-11-13-

17-22-27 cm. Minska på nästa v jämnt fördelat till 40-44-48-48-

52-52 m. Sticka 3 cm runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. 

Maska av. Sticka det andra benet lika. 

 

Montering 

Sy ihop byxan i grenen. 

Hängslen (stickas löst och sys på när arb är klart): Lägg upp 

7 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka ca 5-5-6-6-7-8 cm i resår 

med 1 rm, 1 am. Maska av. Sticka en hängsla till på samma sätt. 

Sy fast hängslena på bakstycket (innanför resårkanten) och sy i 

knappar fram på hängslet. 

 

SOCKOR 

Lägg upp 30-36-40-42-44-46 m med ljusblått på strumpst nr 2,5. 

Sticka 5-6-6-7-7-8 cm runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt 

till strumpst nr 3 och sticka häl över de bakersta 15-18-20-21-22-

23 m så här: sticka till 1 m återstår i den ena sidan, vänd och 

sticka till det återstår 1 m i andra sidan, vänd och sticka 1 m 

mindre för varje gång till det återstår 5-6-6-7-8-9 m på mitten. 

Vänd och sticka 1 m mer för varje v, men för att det inte ska bli 

hål vid vändningarna tas tråden upp mellan sista mittm och nästa 

m. Denna tråden sätts vriden på st och stickas ihop med nästa m. 

När alla m är stickade igen, fortsätts det med slätstickning över 

alla m. När foten mäter 5-7-8-9-10-11 cm eller önskad längd 

innan tåminskning, minskas det så här: Sticka 2 m rätt tills i 

början av varje strumpst på vartannat v 3-3-4-4-4-4 ggr, därefter 

på varje v till det återstår 10-8-8-10-8-10 m. Trä tråden genom 

dessa m och fäst på avigsidan. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

Sticka den andra sockan lika. 

 

MÖSSA 

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 3 m med ljusblått på 

st nr 3. Sticka 1 rm, 1 am, 1 rm fram och tillbaka och öka 

samtidigt 1 m i början av varje v till det är 19-21-23-23-25-27 m 

= 1 öronlapp. Sticka 1 öronlapp till på samma sätt. Sätt sedan 

bägge öronlapparna på en kort rundst och lägg upp 37-39-41-47-

49 nya m mellan (=fram på mössan), och 15-17-19-21-21-23 nya 

m bak (mellan öronlapparna) 90-98-106-114-118-126 m. Fortsätt 

sticka runt med 1 rm, 1 am till mössan mäter 8-10-13-14-15-16 

cm (mät från mittfram). Minska nu genom att sticka 2 m rätt tills 

v runt, sticka 2 v rätt, och upprepa minskningarna 2 ggr till. 

Klipp av tråden och trä den genom de resterande m och fäst den 

väl. Tvinna 2 snoddar (ca 20 cm) och sy fast dem i spetsen på 

varje öronlapp. (till att knyta ihop under hakan). Fäst alla lösa 

trådar fint på avigan. 

 

Viking Baby Ull                1114-2 
Tröja, byxor, mössa, sockor och filt 
Storlekar:            6/9 mån           12/18 mån            2            3 år 

Övervidd: ca          48                      55                     59       64 cm 

Hel längd: ca         26                      32                     36        42 cm 

Ärmlängd: ca         15                      20                     23       31 cm 

Benlängd: ca          18                     23                     28        33 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Milk fiber (100% mjölkfiber), nystan a 

50 gram 

 

TRÖJA 

grå nr 315                 3                 3                            4      4 nystan 

rosa nr 361                                                                         1 nystan 

vit nr 300                                                                           1 nystan 

ljusgul nr 342                                                                     1 nystan 

mintgrön nr 327         1 nystan 

 

SOCKOR OCH MÖSSA 

grå nr 315                                                                          1 nystan 

rosa nr 361                                                                         1 nystan 

vit nr 300                                                                           1 nystan 

ljusgul nr 342                                                                     1 nystan 

mintgrön nr 327                                                                 1 nystan 

 

BYXOR 

Rosa nr 361                 3                3                          3       4 nystan 

FILT 

grå nr 315                                                                          3 nystan 

rosa nr 361                                                                         1 nystan 

ljusgul nr 342                                                                     1 nystan 

mintgrön nr 327                                                                 1 nystan  

 

Stickor och tillbehör: Strump och rundst nr 2,5 och 3. 

Virknål nr 3. 

+ liten knapp till byxorna 

+ ett resårband till byxorna. 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning med st nr 2,5 och 3 mäter ca 10 

cm på bredden. Håll stickfastheten för att få ett lyckat 

resultat. 

 

TRÖJA 

Lägg upp 134-154-166-180 m med rosa och st nr 3. Sticka 3 cm 

slätstickning. På nästa v stickas det *2 m rätt tills, 1 omslag* 

som upprepas v runt (=vikkanten). Byt till grått och sticka 3 cm i 

slätstickning. Sätt en mark i varje sida med 67-77-83-91 m till 

framstycket och 67-77-83-89 m till bakstycket. Sticka till arb 

mäter 17-22-25-31 cm. Maska av 10 m i varje sida (5 m på var 

sida om mark). Lägg arb åt sidan. 

Ärm 

Lägg upp 38-40-42-44 m med rosa och st nr 3. Sticka samma 

kant som på nedre bålen, men som mäter 2 cm. Sticka 1 v rätt 



samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 52-56-60-64 m. Sticka 

sedan runt i slätstickning till ärmen mäter uppgiven eller önskad 

längd. Maska av 10 m mitt under ärmen (5 m på var sida om 

mark). Lägg arb åt sidan och sticka den andra ärmen på samma 

sätt. 

Ok 

Sticka in ärmarna på bålen över de avmaskade sidomaskorna 

=198-226-246-268 m. Sätt en mark i alla 4 sammanfogningarna, 

och minska för raglan på vartannat v genom att sticka ihop 2 m 

vridet rätt tills framför mark, och 2 m rätt tills efter mark. Sticka 

i grått och slätstickning och minska på samma sätt sammanlagt 

3-5-7-9 ggr =174-186-190-196 m på v. Sticka 1 v i slätstickning 

runt och minska jämnt fördelat till 174-186-186-192 m. Fortsätt 

sticka runt med mönster efter diagrammet. Maska av till rund 

hals som visas i mönstret =87-93-93-96 m. Sticka 1 v 

slätstickning med grått och minska jämnt fördelat till 72-76-80-

86 m. Sticka 1 v avigt. På nästa v stickas det 2 m rätt tills, 1 

omslag som upprepas v runt. Sticka 1 v rätt, 1 v avigt. 

Halskant:  
Byt till st nr 2,5. Klipp av tråden och börja mitt bak  i nacken 

(sprund). Sticka fram och tillbaka med grått och resår med 1 rm, 

1 am till halskanten mäter ca 3 cm. Maska av löst i resår. Virka 

ett varv med fasta maskor med grått längs varje sida av sprundet 

mitt bak. Virka sedan en hyska överst på kanten, och sy i en 

knapp. 

Sy ihop under ärmarna och fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

Virka ett varv med fasta maskor och rosa runt halskanten med 

virknål nr 3 (se till att kanten inte stramar). Virka sedan picoter 

runt hela halskanten så här: *virka 4 lm, stick ned nålen i den 

första av dessa och gör en smygmaska, hoppa över en m från 

föregående varv och stick ned nålen i nästa m*. Upprepa från * 

till * varvet runt. 

o o o o o o o o o

x x x x x x x x x x x x  = 87-93-93-
o x x x o x x x o x x x 96 m
o o x o o o x o o o x o

o o o o o o o o o
o o o

 = 116-124-
124-128 m

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

x x x x x x x x x x x x x x x x x x  = 145-155-
x x x x x x 155-160 m

x x x
x x x

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

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

o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o

x x x x x x x x x  = 174-186-
186-192 m

 = vit

o  = mintgrön

 = ljusgul

 = rosa

x  = grå
 

MÖSSA 

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 5 m med rosa och st 

nr 3. Sticka de 2 första och de 2 sista m på v hela tiden i 

rätstickning, de resterande m på v stickas i slätstickning. Fortsätt 

sticka fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m (innanför de 2 

kantm i var sida) på vartannat v. Sticka till det är 20-22-24-26 m 

på v. Lägg arb åt sidan och sticka en öronlapp till på samma sätt. 

Sätt nu bägge öronlapparna på samma korta rundst och fortsätt 

sticka runt så här: Sticka ena öronlappen - lägg upp 43-43-45-45 

m =mitt fram - sticka nästa öronlapp - lägg upp 19-21-21-23 m = 

mitt bak. Det är nu 102-108-114-120 m. Sticka 2 v runt över alla 

m med rosa och i slätstickning. Fortsätt runt med mönster efter 

diagrammet för mössa till arb mäter ca 9-12-12-14 cm mitt fram. 

Fortsätt sedan sticka runt i slätstickning utan mönster med den 

sist använda bottenfärgen. Minska nu för topp genom att sticka 4 

m rätt, 2 m rätt tills, v runt. Sticka 2 v utan minskning. Upprepa 

dessa minskningar, men med 1 m mindre mellan varje minskning 

till det är 34-36-38-40 m. Sticka nu 2 m rätt tills v runt =17-18-

19-20 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. 

Dra åt och fäst tråden på avigan. Tvinna snoddar och fäst dessa i 

spetsen på öronlapparna. 

x x x x x x x x x x x x
o o o o o o o o o o o o

x x x
x x x x x x x x x
x o x x x o x x x o x x
o o o x o o o x o o o x
o o o o o o o o o

o o o
MÖNSTER TIL LUE OCH 
SOCKOR

x x upprepas
x x x x x x

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

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

x x

o o o o o o
o o o o o o o o o o o o

x x x x x x

Börja här

 = vit

o  = mintgrön

 = ljusgul

 = rosa

x  = grå

 

SOCKOR 

Lägg upp 30-36-42-42 m med grått och strumpst nr 2,5. Sticka 4 

v resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till strumpst nr 3 och sticka 

sedan runt i slätstickning och mönster efter diagrammet för 

sockor. Sticka till arb mäter ca 5-6-7-8 cm. Sticka nu fram och 

tillbaka med grått och häl över de bakersta 15-18-21-21 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 7-8-9-9 m på mitten. Vänd och sticka 1 

m mer för varje v, men för att det inte ska bli hål vid 

vändningarna tas tråden upp mellan sista mittmaskan och nästa 

m. Denna tråden sätts vriden på st och stickas ihop med nästa m. 

När alla m är stickade, fortsätts det runt i slätstickning och 

mönster över alla m (fortsätt som tidigare). Sticka till hela foten 

(inkl häl) mäter ca 8-9-10-11 cm, eller önskad längd innan 

tåminskning. Fördela m jämnt på 4 strumpst. Sticka runt med 

rosa. Minska för tån med 1 m i början av varje strumpst på 

vartannat v 4 ggr, därefter varje v till det återstår 10-8-10-10 m. 

Klippp av tråden och trä den genom de resterande m och fäst den 

väl på avigsidan. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. Sticka den 

andra sockan lika. 

 

 

 



BYXOR 

Börja på ena benet och lägg upp 44-48-48-52 m med rosa och st 

nr 3. Sticka 3 cm slätstickning. Sticka nu 1 v avigt (=vikkanten) 

+ 3 cm slätstickning. Sticka 1 v slätstickning samtidigt som det 

ökas jämnt fördelat till 58-62-64-66 m. Sätt en mark vid varvets 

början =insidan av foten. Öka sedan 1 m på var sida om mark ca 

var 2,5-2-3-2,5 cm till sammanlagt 70-80-80-90 m. Sticka till 

benet mäter ca 18-23-28-33 cm (eller önskad längd). Lägg arb åt 

sidan och sticka ett ben till på samma sätt. Sätt bägge benen på 

samma rundst med insidan av benen mot varandra =140-160-

160-180 m. Sätt en mark mitt fram och en mitt bak och sticka 

runt samtidigt som det minskas 1 m på varje sida om mark fram 

och bak på vartannat v sammanlagt 4-4-4-5 ggr =124-144-144-

160 m. Sticka sedan till arb mäter ca 16-18-22-25 cm mätt från 

nederst på kilen (eller önskad längd). Sätt mark i var sida med 

62-72-72-80 m till var del. Sätt en mark mitt bak och sticka 

byxan högre bak så här: Börja vid mark mitt bak - sticka 5 m rätt, 

vänd och sticka 10 m rätt, vänd och sticka 5 m mer på varje sida 

sammanlagt 4-5-5-5 ggr. Sticka 1 v slätstickning över alla m. 

Sticka 3 cm slätstickning, därefter 2 m rätt tills, 1 omslag som 

upprepas v runt (=vikkant) + 3 cm slätstickning. Vik kanten 

dubbel mot avigan och sy fast den med lösa stygn. Trä ett 

resårband genom linningen. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

 

VAGNFILT (50x70 cm) 

Lägg upp 126 m med grått på st nr 3. Sticka 5 cm fram och 

tillbaka i rätstickning (rätt på alla v). Fortsätt i slätstickning fram 

och tillbaka och ränder så här: *8v rosa - 8 v grön - 8 v grå - 8 v 

gul*. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelningen till arb 

mäter ca 65 cm (avsluta med en rosa rand som i början). Sticka 

fram och tillbaka med grått och rätstickning. Sticka till kanten 

mäter ca 5 cm. Maska av. Plocka eller sticka upp ca 192 m längs 

den ena långsidan,. Sticka en kant i rätstickning som mäter ca 5 

cm. Maska av. Plocka upp längs andra långsidan ca 192 m med 

grått, och sticka kanten på samma sätt som den första kanten. 

Maska av. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

 

Viking Baby Ull                                 1114-3 

Blöjbyxor, tröja, mössa och sockor 
Storlekar:   Baby Born/Prem    1     3/6      9/12 mån   2   3/4år 

TRÖJA: 

Övervidd:               34              40        43        47         50   57 cm 

hel längd:               18               28       33         36        38   42 cm 

ärmlängd:              13              16        19         24        27   30 cm 

BLÖJBYXA. 

stussvidd:               35             44        46          48        50   53 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber), 

nystan a 50 gram 
 

Stickfasthet: 28 m med st nr 3 mäter ca 10 cm på bredden. Håll 

stickfastheten för att få ett lyckat resultat.  

 

BLÖJBYXA (Trekantig) 

vit nr 300 ca           1              1          1           1          2     2 nystan 

 

BLÖJBYXA (mönstrad) 

vit nr 300                                                                           1 nystan 

ljusrosa nr 364                                                                   1 nystan 

rosa nr 361                                                                         1 nystan 

lila nr 369                                                                          1 nystan 

 

 

BLÖJBYXA ( med motiv) 

Grå nr 313 (ljusblå nr 324) 1    1       1           1         2      2 nystan 

Lila  nr 371( beige nr 307)        1 nystan 

Ljung nr 368 ( vitt nr 300)        1 nystan 

 

TRÖJA 

vit nr 300       1         2          2           3                3            3 nystan 

MÖSSA 

vit nr 300                                           ca 1 nystan för alla storlekar 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 2,5 och 3. 

+ 1 knapp till tröjan 

+ ett resårband till blöjbyxan 

 

TRÖJA 

Lägg upp 48-56-60-66-70-80 m med vitt och st nr 3. Sticka fram 

och tillbaka i rätstickning (räta m på alla v) till arb mäter ca 10-

19-22-25-26-27 cm. Lägg upp 36-44-54-66-76-84 m i var sida 

(ärmar),det är 120-144-168-198-222-248 m. Sticka i rätstickning 

till arb mäter 16-26-30-33-35-37 cm. Maska av de mittersta 16-

16-18-22-22-24 m för halsringning och sticka var sida för sig. 

Fortsätt minska för halsringning genom att maska av 3 m 1 gång, 

2 m 1 gång och 1 m 1 gång =46-58-69-82-94-106 m. Sticka till 

arb mäter 18-29-33-37-39-42 cm (= högst upp på axeln). Lägg 

arb åt sidan och sticka den andra sidan på samma sätt men 

spegelvänt. Sätt alla m på st och lägg upp 28-28-30-34-34-36 m 

mitt bak för nacke. Fortsätt nu sticka över alla m som tidigare till 

arb mäter 8-10-11-12-13-15 cm från de nya m mitt bak i nacken. 

Maska av 36-44-54-66-76-84 m i varje sida (=ärmar). Fortsätt i 

rätstickning över de mittersta 48-56-60-66-70-80 m till arb mäter 

10-19-22-25-26-27 cm från de avmaskade ärmmaskorna. Maska 

av. Lägg styckena över varandra och sy ihop i varje sida, och 

mitt under ärmarna. 

 

Halskant: Börja mitt bak och plocka upp ca 74-78-80-84-88-92 

m runt halsen på st nr 3. Sticka rätstickning fram och tillbaka till 

halskanten mäter ca 2-2-3-3-3-3 cm. Maska av löst. Virka en 

hyska mitt bak till knapphål genom att virka 5 luftmaskor som 

fästs med en sm. Sy i en knapp. Fäst alla lösa trådar fint på 

avigan. 

 

MÖSSA 

Storlekar:    Baby/Prem      1/3        6     9/12 mån     2     3/4 år 

huvudvidd:         33               36       40       40             43   46 cm 

 

Lägg upp 91-103-113-113-123-133 m på en kort rundst nr 2,5. 

Sticka 7 v runt i rätstickning (1 v rätt, 1 v avigt). Byt till st nr 3 

och fortsätt sticka runt i slätstickning samtidigt som det ökas och 

minskas så här: Starta vid varvets början och sticka 1 m rätt, 1 

ökning (ta upp tråden mellan maskorna och sticka den vriden 

rätt), 13-15-16-16-19-20 m rätt - 3 m tills (=lyft 1 m, sticka 2 m 

rätt tills, dra den lyfta m över). - 13-15-17-17-18-20 m rätt - 1 

ökning - 1 m rätt, 1 öknin- 13-16-17-17-18 20 m rätt, 3 m tills 

(som sist) - 13-15-17-17-18-20 m rätt - 1 ökning- 1 m rätt - 1 

ökning -13-15-17-17-18-20 m rätt - 3 m tills - 13-15-17-17-18-

20 m rätt - 1 m rätt. Upprepa så här på vartannat v 5-7-8-9-10-12 

ggr till. Minska därefter bara vid de 3 partier det stickas 3 m tills. 

Minska nu på vartannat v till det är 7-7-11-11-9-7 m kvar. Klipp 

av tråden och trä den genom de resterande m och fäst den väl på 

avigan. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. Tvinna en snodd och 

sy fast i spetsarna på öronlapparna.  (sy ev på ett silkesband). 

 

 



BLÖJBYXOR (trekantsbyxor) 

Lägg upp 92-116-120-128-132-140 m på en kort rundst nr 2,5. 

Sticka runt i resår med 2 rm, 2 am. Sticka till arb mäter ca 4-6-7-

8-8-8 cm. Sticka nu en hålrad genom att sticka 2 m rätt tills, 1 

omslag v runt. Fortsätt sedan i resårstickning som tidigare till 

resårkanten mäter ca 8-12-14-16-16-16 cm. Dela nu arb mellan 2 

räta m och 2 aviga m mitt fram. Fortsätt sticka fram och tillbaka i 

rätstickning samtidigt som det minskas 1 m innanför de 2 yttersta 

m i var sida av v (i början av v stickas 2 m rätt tills, och i slutet 

av v stickas 2 m vridet rätt tills). Fortsätt på detta sätt till det 

återstår 4 m på v. Maska av. Vik spetsen av trekanten upp till 

resårkanten mitt fram och sy fast den. Sy också ihop på var sida 

av trekanten (ned mot benen) så det blir en öppning (ca 8-10-11-

12-14-16 cm). Tvinna en snodd och trä den genon hålraden 

(använd ev ett silkesband). 

 

BLÖJBYXA (mönstrad) 

Lägg upp 92-116-120-128-132-140 m med vitt på en kort rundst 

nr 2,5. Sticka 6 cm resårstickning med 1 rm, 1 am runt, och efter 

3 cm stickas det en vikkant genom att sticka 2 m rätt tills, 1 

omslag som upprepas v runt. Byt till rundst nr 3. Sticka 1 v rätt 

och öka samtidigt 8-8-8-8-8-8 m jämnt fördelat =100-124-128-

136-140-148 m. Sätt en märktråd i var sida med 50-62-64-68-70-

74 m till var del och sätt en mark mitt bak (=25-31-32-34-35-37 

m till var sida). Sticka byxan högre bak så här: Börja vid mark 

mitt bak, sticka 5 m, vänd, sticka 10 m tillbaka. Fortsätt så här 

med 5 m mer för varje vändning sammanlagt 10-12-12-12-12-12 

ggr (=5-6-6-6-6-6-6 ggr på varje sida). Sticka slätstickning och 

mönster efter diagrammet över alla m. När mönstret är färdigt 

stickas det vidare i rosa och slätstickning till arb mäter 8-12-14-

16-16-16-17 cm - mätt mitt fram. Sätt en ny märktråd - härifrån 

mäts nu arb. Sticka nästa v från sidomark på framstycket: Sticka 

11-11-11-11-11-11 m, maska av 6 m, sticka 16-28-30-34-36-40 

m (=mittstycke mitt fram), maska av 6 m. Sätt de resterande 72-

84-86-90-92-96 m (=m till bakstycket + 11 m på varje sida) på 

en tråd. Sticka slätstickning fram och tillbaka över m mitt fram, 

samtidigt som det maskas av i varje sida på vartannat v: 2 m 1-

3-3-3-3-3 ggr, 1 m 4-5-5-5-5-5 ggr = 4-6-8-12-14-18 m. När 

mittstycket mäter 4-5-5-5-5-5 cm sätts m på en tråd. Sätt m från 

bakstycket på st och maska av på varje sida som på framstycket 

=60-62-64-68-70-74 m. När bakstycket mäter 5-6-6-6-6-6 cm 

maskas det av i varje sida på vartannat v: 1 m 4-5-5-5-5-5 ggr, 2 

m 3-3-3-3-3-3 gr, 6 m 1 gång, 2 m 3 ggr, 1 m 5 ggr =4-6-8-12-

14-18 m. När bakstycket mäter 10-13-13-14-15-15 cm sätts m på 

en tråd. 

Montering: Maska ihop i grenen. Vik resårkanten överst dubbel 

mot avigan och sy fast till en linning. Trä ett resårband genom 

linningen. 

Kanter: Sticka eller plocka upp 52-56-60-64-68 76 m på 

strumpst nr 2,5 runt det ena byxbenet. Sticka 2 cm i resår med 2 

rm, 2 am runt. Maska av löst. Sticka på samma sätt runt det 

andra byxbenet. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

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

x x x x

 = vit

 = ljusrosa

x x x x x  = lila
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x  = rosa

x x x x

Börja här
upprepas

 

Blöjbyxa (med hjärte- eller bamsemotiv) 

Lägg upp 92-116-120-128-132-140 m med grått (ljusgrått) på en 

kort rundst nr 2,5. Sticka 7 cm resårstickning med 1 rm, 1 am 

runt, men efter 2 cm stickas det ränder med 4 v lila (beige) - 4 v 

grått (ljusblå) - 4 v lila (vit). Sticka sedan i grått (ljusblå). När 

arb mäter ca 5 cm stickas det ett hålvarv genom att sticka 2 m 

rätt tills, 1 omslag som upprepas v runt. När arb mäter 7 cm byts 

det till rundst nr 3. Sticka 1 v slätstickning och öka samtidigt 8-

9-9-9-9-9 m jämnt fördelat =100-124-128-136-140-148 m. Sätt 

en märktråd i varje sida med 50-62-64-68-70-74 m för varje del, 

och sätt en mark mitt bak (=25-31-32-34-35-37 m till varje sida). 

Sticka byxan högre bak så här: Börja vid mark mitt bak, sticka 5 

m, vänd, sticka 10 m tillbaka. Fortsätt så med 5 m mer för varje 

vändning sammanlagt 10-12-12-12-12-12 ggr (=5-6-6-6-6-6 gr 

på varje sida). Sticka nu slätstickning över alla m till arb mäter 8-

12-14-16-16-17 cm - mätt mitt fram. Sätt en ny märktråd - 

härifrån mäts nu arb. Sticka nästa v från sidomark på 

framstycket: Sticka 11-11-11-11-11-11 m, maska av 6 m, sticka 

16-28-30-34-36-40 m (=mittstycket mitt fram), maska av 6 m. 

Sätt de resterande 72-84-86-90-92 m (=m till bakstycket + 11 m 

på varje sida) på en tråd. Sticka slätstickning fram och tillbaka 

över m mitt fram, samtidigt som det maskas av i varje sida på 

vartannat v: 2 m 1-3-3-3-3-3 ggr, 1 m 4-5-5-5-5-5 ggr = 4-6-8-

12-14-18 m. När mittstycket mäter 4-5-5-5-5-5 cm sätts m på en 

tråd. Sätt m från bakstycket på st och maska av i varje sida som 

på framstycket =60-62-64-68-70-74 m. När bakstycket mäter 5-

6-6-6-6-6 cm maskas det av i varje sida på vartannat v: 1 m 4-5-

5-5-5-5 ggr, 2 m 3-3-3-3-3-3 ggr, 6 m 1 gång, 2 m 3 ggr, 1 m 5 

ggr = 4-6-8-12-14-18 m. När bakstycket mäter 10-13-13-14-15-

15 cm sätts m på en tråd. 

Montering: Maska ihop i grenen. Tvinna en snodd och trä den 

genom linningen. 

Kanter: Sticka eller plocka upp 52-56-60-64-68--76 m med grått 

(ljusblå) på strumst nr 2,5 runt det ena byxbenet. Sticka 2 cm i 

resårstickning med 2 rm, 2 am. Maska av löst. Sticka runt det 

andra benet på samma sätt. Sy på ett hjärta eller en Bamse mitt 

bak. Markera mittm: figuren placeras i underkant där byxorna 

stickas högre bak (eller ca 3 cm nedanför resårkanten). Fäst alla 

lösa trådar fint på avigan. 



M¨NSTER SOM SYS MED MASKETYGN

x x
x x x x

x x x x
x x x x

x x x x
x x x x

x x x x
x x x x

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

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

 = mönster som placeras mitt på bakstycket över 26 m

 = grå

 = lila

x  = lyng

 

 M¨NSTER SOM SYS MED MASKTYGN 

x x x x
x x x x x x

x x x x
x x

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

x x x x

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

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

 = mönster som placeras mitt på bakstycket över 26 m

 = ljusblå

 = beige

x  = vit

 

 

Viking Baby Ull                                 1114-4 

Klänning, kofta, mössa och sockor 
Storlekar:               3/6            9/12            18                   24 mån 

KOFTA 

Övervidd: ca          52              58              64                      69 cm 

Hel längd: ca         26              28              30                      32 cm 

Ärmlängd: ca        13              15               17                     19 cm 

KLÄNNING: 

Övervidd: ca          46              50               53                     57 cm 

Hel längd: ca         37              43               48                     52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Milk fiber (100% mjölkfiber), nystan a 

50 gram 

 

 

KOFTA, MÖSSA OCH SOCKOR 

rosa nr 364 ca         3                3                  4                   4 nystan 

vit nr 300 ca                                            1 nystan till alla storlekar 

 

KLÄNNING 

rosa nr 364 ca          3              3                  4                    4 nystan 

vit nr 300 ca                                            1 nystan till alla storlekar 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 2,5 och 3. 

+ virknål nr 2,5. 

+ 4 knappar till koftan 

+ 4 små rosa knappar till klänningen 

 

Stickfasthet: 28 m på st nr 3 mäter ca 10 cm på bredden. Håll 

stickfastheten för att få ett lyckat resultat. 

 

KLÄNNING 

Börja nederst på kjolen och lägg upp 216-232-248-264 m med 

rosa och st nr 3. Sticka rätstickning fram och tillbaka i 2 cm. Sätt 

ihop m och fortsätt sticka runt med mönster I efter diagrammet 

till arb mäter 27-32-36-40 cm. Sticka i rätstickning runt (1 v rätt, 

1 v avigt), men minska på första v jämnt fördelat till 128-140-

148-160 m. Sticka rätstickning i 8 v. Sätt en mark i varje sida 

med 63-69-73-79 m till framstycket och 65-71-75-81 m till 

bakstycket. Maska av 12 m i varje sida (=6 m på varje sida om 

mark) och sticka varje del färdig för sig. 

Bakstycke 

Maska av den mittersta m och sticka varje sida färdig för sig. 

Fortsätt sticka i slätstickning och mönster II efter diagrammet, 

men maska samtidigt av för ärmhål på vartannat v med 3 m 1 

gång,  2 m 1 gång och 1 m 1 gång (lika för alla storlekar). 

Fortsätt sticka i slätstickning och vitt till arb mäter 37-43-48-52 

cm, ärmhålet mäter ca 9-10-11-11 cm. Maska av till en jämn 

kant som inte stramar. Sticka den andra sidan lika, men 

spegelvänt. 

Framstycke 

Sticka och maska av för ärmhål som på bakstycket. När arb 

mäter ca 4 cm innan hel längd maskas de mittersta 13-15-15-17 

m av. Sticka var sida för sig och fortsätt maska av för 

halsringningen på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 2 ggr och 1 

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

Sticka den andra sidan lika, men spegelvänt. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

Halskant 

Börja mitt bak och sticka eller plocka upp ca 80-84-88-92 m med 

vitt på st nr 2,5. Sticka 2 cm rätstickning fram och tillbaka. 

Maska av till en fin, jämn kant som inte stramar. 

Sprund på bakstycket: Sticka eller plocka upp ca 26-28-30-34 

m med vitt på st nr 2,5. Sticka 2 v räta. Maska av med räta m 

från avigan till en fin, jämn kant som inte stramar. Sticka den 

andra sidan lika, men på första v stickas det 4 knapphål jämnt 

fördelat (varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som 

sedan läggs upp igen på nästa v). 

Ärmhålskant 

Börja mitt under ärmen och sticka eller plocka upp ca 56-60-66-

68 m med vitt på st nr 2,5. Sticka rätstickning fram och tillbaka i 

2 cm. Maska av till en fin, jämn kant som inte stramar. 

Sticka den andra ärmhålskanten lika. Sy ihop under ärmarna, och 

sy ihop rätstickningskanten nederst på klänningen. Fäst alla lösa 

trådar fint på avigan och sy i 4 knappar i sprundet bak. 



MØNSTER II

Fell jevnt fordelt her
til jakken

Minska jämnt fördelat
här på koftan

 = rosa

 = vit
 

sluta här upprepas Börja här

MØNSTER I

v v
v v v v

upprepas

v v v
v v v v

upprepas

sluta Börja här
här

 = mitt på ärmen

 = rätt (rätt på rätan;avigt på avigan)

v  = avigt (avigt på rätan;rätt på avigan)

 

KOFTA 

Lägg upp 163-179-195-211 m med rosa på st r 3. Sticka 5 v 

rätstickning fram och tillbaka. Börja från rätan och sticka 5 m 

rätt (detta är m som bildar framkanten, och m stickas rätt på alla 

v). Sticka mönster I efter diagrammet som upprepas över 153-

169-185-201 m (sluta som visas i diagrammet). Sticka de sista 5 

m rätt (=vänster kant). Sätt en mark i varje sida med 77-85-93-

101 m till bakstycket, och 43-47-51-55 m till varje framstycke 

(inkl 5 m till varje kant). Fortsätt sticka fram och tillbaka med 

denna indelningen till arb mäter 15-16-17-19 cm.  Maska nu av 8 

m i varje sida (4m på var sida om mark) och sticka var del färdig 

för sig. 

 

Bakstycke 

Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare, men 

maska av 1 m i varje sida på vart 4:e v 4 ggr. Sätt m på en 

hjälpst. 

 

Höger framstycke 

Sticka och maska av som på bakstycket, men på 1:a v stickas det 

1 knapphål i början av v, 2 m innanför kanten genom att maska 

av 2 m som läggs upp igen på nästa v (gör sedan 3 nya knapphål 

på kanten med ca 3 cm mellanrum). När arb är lika långt som 

bakstycket sätts m på en hjälpst. Sticka vänster framstycke på 

samma sätt, men utan knapphål. 

Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 

 

Ärm 

Lägg upp 40-42-44-46 m med vitt på strumpst nr 2,5. Sticka 3 

cm runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och 

sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat på första v 

till sammanlagt 47-49-51-53 m. Sätt en mark mitt under ärmen 

och fortsätt sticka runt i slätstickning. Sticka 6 v vitt, 2 v rosa, 6 

v vitt, och öka 1 m på var sida om mark ca var 3-3-2,5-2,5 cm till 

sammanlagt 53-57-61-65 m. Fortsätt sedan sticka runt med rosa 

och mönster I efter diagrammet (räkna ut från mitten var det ska 

börjas). Sticka till arb mäter uppgiven eller önskad längd. Maska 

av 8 m mitt under ärmen (4 m på varje sida om mark) till ärmhål. 

Sticka sedan fram och tillbaka och maska av 1 m i varje sida på 

vart 4:e v sammanlagt 4 ggr. Sätt m på en hjälpst och sticka den 

andra ärmen lika. 

Sätt alla delarna på samma rundst =205-229-253-277 m). Börja 

med det högra framstycket, sätt därefter in ärmen, bakstycket, 

andra ärmen, och till slut det vänstra framstycket. Sticka rätt 

tillbaka och minska jämnt fördelat till 191-197-209-221 m (inte 

över framkantsm). Sticka 2 v slätstickning med rosa över alla m 

(framkanterna fortsätts att stickas i rätstickning). Sticka mönster 

II efter diagrammet (innanför framkantm). Börja och sluta som 

visas med pilar. Tvinna trådarna vid framkanterna så att det inte 

blir hål i arb. Minska 30-30-36-36 m jämnt fördelat vid pilarna i 

diagrammet (=2 minskningar). Det är nu 131-137-137-149 m. 

Sticka 7-9-9-11 v i slätstickning med vitt utan minskningar. 

Minska 22-24-24-28 m jämnt fördelat =87-89-89-93 m. Sticka 

nu i rätstickning på st nr 2,5 med vitt (=halskant), och minska på 

1:a v jämnt fördelat till 70-74-80-84 m. Sticka 7 v rätstickning 

och maska av med räta m från avigan till en fin, jämnt kant som 

inte stramar. Sy ihop mitt under ärmarna, och fäst alla lösa trådar 

fint på avigan. Sy i knappar. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 73-85-97-109 m med rosa på st nr 2,5. Sticka 6-6-7-7 

cm i resårstickning med 1 rm, 1 am fram och tillbaka. Byt till st 

nr 3 och sticka mönster II efter diagrammet. Fortsätt sticka med 

vitt och slätstickning till arb mäter 15-16-17-18 cm. Maska av 

23-27-31-35 m i varje sida, och fortsätt sticka slätstickning över 

de mittersta 27-31-35-39 m till arb mäter ca 8-10-11-12 cm, och 

maska av 1 m varje sida på vart 4:e v sammanlagt 5 ggr. Maska 

av till en fin, jämnt kant som inte stramar. 

Vik kanten fram dubbel utåt. Sy fast i varje sida. Sy ihop mössan 

bak med sidostycken mot mittfältet. Sticka eller plocka upp 71-

75-79-83 m runt den nedersta kanten (runt halsen) med rosa på st 

nr 2,5. Sticka 4 v rätt. Sticka nu *2 m rätt tills, 1 omslag* som 

upprepas v ut (=hålrad till att trä en snodd genom tillslut), + 4 v 

rätt. Maska av till en fin, jämn kant som inte stramar. Tvinna en 

snodd med rosa garn som mäter ca 50 cm och trä den genom 

hålraden. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

 

SOCKOR 

Lägg upp 37-43-43-49 m med rosa på st nr 2,5. Sticka 8 v 

rätstickning. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka fram och tillbaka 

med mönster II efter diagrammet 1 gång (börja och sluta som 

visas i diagrammet). Sticka 2 v slätstickning, därefter *2 m rätt 

tills, 1 omslag* som upprepas v ut. (=hålrad att trä en snodd 

genom till slut) + 2 v slätstickning, och minska på sista v jämnt 

fördelat till 37-39-41-43 m. Sticka nu med vitt och slätstickning 

över de mittersta 9-9-11-11 m till mittpartiet mäter 5-6-6-7 cm 

(eller önskad längd). Sätt m på en hjälpst. 

Fördela nu m på 3 strumpst. Plocka eller sticka upp ca 12-13-15-

18 m längs varje sida av mittstycket =61-65-71-79 m 

sammanlagt. Sticka 10-12-14-14 v rätstickning med rosa. Minska 

för tån så här: Sticka 24-26-29-33 m rätt, 2 m rätt tills, 9 m rätt, 2 

m rätt tills 24-26-29-33 m rätt. På avigsidan stickas m rätt. På 

nästa v från rätan minskas det på samma sätt, men nu med 7 m 

mellan minskninarna mitt fram. Fortsätt på samma sätt på 

vartannat v med 2 m mindre mitt fram till de 3 sista mittm är 

kvar. Dessa stickas ihop till 1 m. Maska av till en fin, jämn kant 

som inte stramar. Fäst alla lösa trådar fint på avigan och sy ihop 

socka mitt under och mitt bak. Tvinna en snodd med rosa garn 



som mäter ca 40 cm och trä det genom hålraden i övergången till 

foten. Sticka den andra sockan lika. 

 

Viking Baby Ull                                1114-5 

Klänning, dress, mössa och sockor 
Storlekar:      Baby/Prem      1       3/6 mån      1      2       3/4 år 

KLÄNNING 

Övervidd:        30                   36        46            50     57     64 cm 

hel längd:        27                    35        41           46     50     55 cm 

ärmlängd:       12                    16        18           22     27     30 cm 

DRESS 

Storlekar:    Baby/Prem       1      3/6 mån       1        2      3/4 år 

Övervidd:         37                 48       52             60       64    70 cm 

hel längd:         35                 42       50              64      70    82 cm 

ärmlängd:        12                 16       18              22      27    30 cm 

benlängd:        10                  14       17              20      28    35 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber) 

nystan a 50 gram 

 

KLÄNNING 

grå nr 315 ca                                          1 nystan för alla storlekar 

vit nr 300 ca       2                 3          4           4         5         5 nysta 

rosa nr 364 ca                                         1 nystan för alla storlekar 

 

DRESS 

grå nr 315 ca      1                1           1           1         2         2 nysta 

vit nr 300 ca        1              2           3            3         4         5 nysta 

+ ev rester med rosa till att brodera en kanin på det vänstra 

framstycket. 

 

MÖSSA OCH SOCKOR 

grå nr 315 ca                                            1 nystan för all storlekar 

vit nr 300   ca                                         1 nystan för alla storlekar 

 

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 2.5 och 3 

+ 2-2-3-3-3-3 knappar till klänningen. 

+ 4-4-5-5-5-5 knappar till dressen. 

 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på bredden med st nr 3 mäter ca 

10 cm. Hål stickfastheten för ett lyckat resultat. 

 

KLÄNNING 

Lägg upp 168-182-224-252-280-322 m med vitt på st nr 3. 

Sticka 3 cm rut i slätstickning. Byt till rosa och sticka 1 v erätt, 

därefter 1 v med *2 m rätt tills, 1 omslag* som upprepas v runt 

(=vikkant). Byt till vitt och sticka runt i slätstickning till arb 

mäter ca 3-4-5-5-6-6 cm mätt från vikkanten. Sticka mönster I 

efter diagrammet. När mönster I är färdigt stickas det mönster II 

som upprepas sammanlagt 1-1-1,5-1,5-1,5-1,5 randraporter på 

höjden (sluta som visas i diagrammen). Det är nu 3-3-6-6-6-6 grå 

ränder på höjden. Fortsätt därefter sticka runt i slätstickning med 

vitt till arb mäter ca 17-22-27-31-33-36 cm. Minska på nästa v 

jämnt fördelat till 84-100-130-140-160-180 m. Sticka 2-3-3-3-4-

4 cm runt i slätstickning. Sätt nu mark i varje sida med 42-50-65-

70-80-90 m för varje del. Maska av 10 m i varje sida för ärmhål 

(5 m på varje sida av mark). Sticka varje del färdig för sig. 

Framstycke 

Fortsätt sticka fram och tillbaka i slätstickning, och fortsätt 

maska av för ärmhål på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång 

och 1 m 1 gång. Sticka tgill arb mäter ca 5-7-8-9-10-11 cm från 

delningen. Maska av de mittersta 8-10-11-12-14-16 m och sticka 

varje sida för sig. Fortsätt maska av för halsringningen på 

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

till arb mäter 8-10-11-12-13-15 cm från delningen. Maska av. 

Sticka den andra sidan lika, men spegelvänt. 

Bakstycke 

Stickas som framstycket, men efter ca 3-3-3-4-4-4 cm maskas de 

2-2-1-2-2-2 mittersta m av, och var sida stickas för sig. Sticka till 

arb är lika långt som framstycket. Maska av. Sticka den andra 

sida lika, men spegelvänt. 

Ärm 

Lägg upp 30-32-34-36-38-40 m med vitt på st nr 3. Sticka 

samma kant som nedtill på klänningen. Fortsätt sticka med vitt 

och sticka 1 v slätstickning och öka jämnt fördelat till 34-40-46-

50-54-60 m. Fortsätt sticka runt i slätstickning. Sätt en mark mitt 

under ärmen och öka 1 m på varje sida av detta ca var 1,5-2,5-

2,5-2,5-2-2- cm till sammanlagt 44-50-58-64-74-86 m, men när 

arb mäter ca 3-4-5-5-6-6 cm från vikkanten stickas randmönster 

(bara 1 gång) efter diagrammet (=3 grå ränder). Sticka med vitt 

till arb mäter uppgiven eller önskad längd. Maska av 10 m mitt 

under ärmen (5 m på varje sida av mark). Sticka fram och 

tillbaka och maska av i varje sida på vartannat v med 3 m 1 gång, 

2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Maska av de resterande m. Vik den 

nedersta kanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa 

stygn. Sticka den andra ärmen lika. 

Montering: Maska eller sy ihop axelsömmarna. 

Halskant: Börja mitt bak i sprundet och plocka eller sticka upp 

med vitt från rätsidan ca 59-65-73-79-87-91 m med st nr 3. 

Sticka 2 cm slätstickning fram och tillbaka. Byt till rosa och 

börja från rätan och sticka *2 m rätt tills, 1 omslag* som 

upprepas v ut. Sticka avigt tillbaka. Byt till vitt och sticka 2 cm 

slätstickning. Maska av. Vik kanten dubbel mot avigan och sy 

fast den med lösa stygn. 

Kanter mitt bak: virka ett varv med fasta maskor och vitt garn 

längs varje sida. Virka därefter 2-2-3-3-3-3 hyskor till knapphål. 

Dessa virkas genom att fästa tråden med en smygmaska, virka 4 

luftmaskor, hoppa över 2 maskor och fäst tråden med en 

smygmaska i nästa maska. Virka smygmaskor ned till nästa 

knapphål. Upprepa detta till det är 2-2-3-3-3-3 knapphål. Placera 

dessa på den högra sidan så här: översta knapphålet ca mitt på 

halskanten, de andra med jämna mellanrum (ca 3 cm) ned längs 

kanten. Sy i knappar. 

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar fint på avigan. Vik den 

nedersta kanten på kjolen dubbel mot avigan och sy fast den med 

lösa stygn. 

MÖNSTER II

Klänning
sluta mönstret här

upprepas
 = 1 st randrapport

mönster til
BabyBorn, upprepas

 = vit

 = grå
 



MÖNSTER I

x x
x x kanin i ram
x x x x x x x x  = broderas

x x x x x x med maske-
x x x x x x x x x x x x x tygn
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

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

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

upprepas
 = vit

x  = rosa

DRESS 
Börja nederst på det ena benet: Lägg upp 36-40-44-48-52-52 

m med grått och på strumpst nr 3. Sticka 6 v runt i slätstickning 

(= vikkant). Denna kanten bildar också den första randen i 

randmönstret som upprepas. Sticka 1 v rätt samtidigt som det 

ökas jämnt fördelat till 54-65-71-77-82-89 m. Fortsätt sticka 

slätstickning och randmönster som upprepas (börja med 4 v vitt, 

därefter 2 grå ränder på höjden innan mönstret upprepas). OBS! 

Till Baby Born upprepas randmönstret fortlöpande som visas i 

diagrammet, men sätt en mark i början av varvet= insidan på 

benet . Det ökas 1m ivarje sida av mark ca var 2 cm (gäller alla 

storlekar) till det är ca 64-79-85-101-106-115 m. Sticka till benet 

mäter ca 10-14-17-20-28-35 cm (eller önskad längd). Lägg arb åt 

sidan och sticka det andra benet lika. 

Sätt bägge benen på samma rundst = 128-158-170-202-212-230 

m. Sätt en märktråd mitt fram och en mitt bak. Sticka runt i 

slätstickning. Minska för kil genom att minska 1 m på varje sida 

av märktråden mitt fram och mitt bak (minska genom att sticka 2 

m vridet rätt tills innan mark, och 2 m rätt tills efter mark) på 

varje v 6-6-6-8-8- 8 ggr (=104-134-146-170-180-198 m). Sticka 

till arb mäter 3-3-4-5-5-5 cm (mätt efter minskning för kil). 

Maska av 6 m mitt fram = 98-128-140-164-174-192 m. Fortsätt 

sticka fram och tillbaka i slätstickning och ränder som tidigare. 

Sätt mark i varje sida med 50-66-72-84-92-100 m till bakstycket 

och 24-31-34-40-41-46 m till varje framstycke. När hela arb 

(mätt från uppläggningen) mäter ca 27-33-40-52-57-68 cm delas 

arb vid sidomark och varje del stickas färdig för sig. 

Bakstycke: Fortsätt sticka fram och tillbaka i slätstickning och 

ränder som tidigare till ärmhålet mäter ca 8-9-10-12-13-14 cm. 

Maska av. 

Höger framstycke: Sticka som på bakstycket, men maska av för 

halsringning när ärmhålet mäter ca 6-6-7-9-10-10 cm (mätt från 

minskningen till ärmhål) så här: Maska av 8-10-12-14-16-18 m 

till halsringning på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 

1 m 1 gång. Sticka till arb är lika långt som bakstycket. Maska 

av. Sticka det vänstra framstycket lika, men spegelvänt. 

Ärm:  Lägg upp 30-32-36-38-40-42 m med grått på strumpst nr 

3. Sticka samma kant som på nederkanten på benen. Fortsätt med 

randmönster och slätstickning som upprepas runt samtidigt som 

det på 1:a v ökas jämnt fördelat till 34-40-46-50-54-60 m. Sätt en 

mark mitt under ärmen och öka 1 m på varje sida om mark ca var 

2-3-3,5-2-3-3 cm till det är 44-50-56-68-72-78 m på v. Sticka till 

ärmen mäter ca 12-16-18-22-27-30 cm. Maska av. Sticka den 

andra ärmen lika. 

Montering: 

Sy ihop axelsömmarna. 

 

Höger framkant: Plocka eller sticka upp ca 56-64-76-104-120-

148 m längs framkanten med vitt garn och på st nr 3. Sticka 2 cm 

fram och tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av i 

resår.  Markera för 4-4-5-5-5-5 knappar, det översta ca 1 cm från 

kanten, och det nedersta ca 3-3-3-4-4-4 cm från kanten. De 

övriga placeras med jämna mellanrum. Vänster framkant stickas 

lika, men med knapphål mittemot markeringarna för knappar på 

högra framkanten. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 

m som läggs upp igen på nästa v. 

Lägg kanterna över varandra nedtill vid kilen och sy fast dem. 

Halskant: Plocka eller sticka upp ca 63-67-73-85-91-95 m med 

vitt på en kort rundst nr 3 (även över framkanterna mitt fram). 

Sticka 2 cm fram och tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. 

Maska av. Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. Sy i knappar. Brodera ev en kanin med ljusrosa överst på 

det vänstra framstycket (ca 5-6-8-8-8-9 cm under axeln och ca 2-

2-3-3-3-3 cm från framkanten). Se bild. 

 

MÖSSA 

Storlekar:     BabyBorn/Prem     1    3/6 mån    1      2     3/4 år 

huvudomkrets:   33                     34      36           39   41    44 cm 

 

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 5 m med grått. 

Sedan stickas de 2 första och de 2 sista m på v hela tiden i 

rätstickning, de resterande m på v stickas i slätstickning. Fortsätt 

sticka fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m (innanför 2 kantm 

i varje sida) på vartannat v. Sticka till det är 19-19-21-23-25-27 

m på v. Lägg arb åt sidan och sticka en öronlapp till på samma 

sätt. 

Sätt nu bägge öronlapparna på samma rundst och fortsätt sticka 

runt så här: Sticka ena öronlappen - lägg upp 39-41-41-43-45-47 

m = mitt fram - sticka nästa öronlapp - lägg upp 15-17-17-19-21-

23 m = mitt bak. Det är nu 92-96-100-108-116-124 m på v. 

Sticka 2 v runt med grått (=  första randen på mönstret), men de 

nya m mitt fram och mitt bak stickas i resårstickning med 1 rm, 1 

am. Fortsätt sedan i slätstickning över alla m med randmönster 

efter diagrammet som upprepas (börja med 4 v vitt), och sticka 

till arb mäter ca 9-10-11-12-13-14 cm mitt fram. Sticka 1 v rätt 

samtidigt som maskantalet justeras till 88-96-96-104-112-120 m. 

Minska för topp genom att sticka 6 m rätt, 2 m rätt tills v runt. 

Sticka 1 v utan minskningar. Upprepa dessa minskningarna, men 

med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 22-24-24-24-

26-26 m på v. Sticka nu 2 m rätt tills v runt = 11-12-12-12-13-13 

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

och fäst den på avigan. Tvinna 2 snoddar och fäst dessa i spetsen 

på öronlapparna. 

 

SOCKOR 

Storlekar:     Baby/Prem     1       3/6 mån       1        2      3/4 år 

 

Lägg upp 30-34-38-42-44-46 m med grått på strumpst nr 2,5. 

Sticka 5-5-6-7-8-8 cm runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt 

till strumpst nr 3 och sticka slätstickning och häl över de bakersta 

15-17-19-21-22-23 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 varje gång till det återstår 3-5-5-5-6-7 

m på mitten. Vänd och sticka 1 m mer för varje v, men för att det 

inte ska bli hål vid vändningarna tas tråden upp mellan sista 

mittmaskan och nästa m. Denna tråden sätts tillbaka vriden på st 

och stickas ihop med nästa m. När alla m är stickade igen, 

fortsätts det med slätstickning över alla m. När hela foten mäter 

5-6-7-9-10-11 cm (eller önskad längd) minskas det för tå i början 

av varje strumst, genom att sticka ihop 2 m, på vartannat v 4 ggr, 

därefter varje v till det återstår 10-10-10-10-8-10 m. Trä tråden 



genom dessa och fäst den väl på avigsidan. Fäst alla lösa trådar 

fint på avigan. Sticka den andra sockan lika. 

 Viking Baby Ull       1114-6 och 7 

Åkpåse, mössa, halsduk, vantar, 

flaskvärmare och vagnfilt 

Storlekar                           1                         3/6                 9/12 

mån 

Övervidd ca                     38                       46                         50 

cm 

Hel längd ca                     48                       56                        68 

cm 

Ärmlängd ca                    13                       15                        17 

cm 

Ärmvidd ca                      10                       12                        14 

cm 

Halsvidd ca                      11                       13                        15 

cm 

Huvudomkrets ca           31                       34                         37 

cm 

Vagnfilt                     ca 44 x 70 cm 

GARNKVALITET: Viking Baby Ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk fiber (100% mjölkfiber), 

nystan a 50 gram 

 

Åkpåse                                                                                                                    

Beige nr 307 ca                   3                   4                           5 

nystan 

Rosa nr 364/blå nr 322 ca   1                   1                           1 

nystan 

Mössa/vantar/halsduk/flaskvärmare 

Beige nr 307  1        2                2 

nystan 

Rosa nr 364/blå nr 322 1        1              1 

nystan 

Vagnfilt 

Beige nr 307             3 

nystan 

Rosa nr 364/ blå nr 322            2 

nystan 

Kanin 

Naturvitt nr 302             1 

nystan 

 

Stickor och tillbehör: strump och rundsticka nr 2,5 och 3, 

virknål 2 mm+ 10 knappar 

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm på 

bredden. Håll stickastheten för ett lyckat resultat. 

Virkförklaringar: 

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

dubbelstolpe 

 

VIRKAT HJÄRTA 

Virka 11 lm 

Varv 1: 1 st i 8:e lm, 2 lm, 1 st i 1: a lm 

Varv 2: 5 lm, 1 st I föregående st från 1:a v, 2 lm, 1 st i 3 lm från 

1:a v. Det bildar nu ett rutnät med 4 rutor. 

Varv 3: 3 fm i 1:a rutan, 3 lm (= hjärtbågen), 3 fm- 1 lm (= 

hörnet)- 3 fm i nästa ruta, 3 lm (= hjärtbågen), 3 fm i nästa ruta. 

Varv 4: 9 dst i hjärtbågen, 1 fm i hörnet, 9 dst i hjärtbågen. 1 sm 

i 3.e fm från föregående v, 3 fm i nästa ruta, 3 fm- 1 lm (=spets)- 

3 fm i nästa ruta, 3 fm i sista rutan avsluta med 1 sm i sista m 

från föregående v. 

Klipp av tråden och fäst de bägge lösa trådarna snyggt på avigan. 

KANIN 

Kropp och huvud:lägg upp 11 m med vitt på st 2,5. Sticka 1 v 

avigt, 1 v rätt. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning tot 18 v. 

klipp av tråden med ca 35 cm längd och trä den genom de rest m 

och dra till. Använd tråden och sy ihop längs sidorna ca 1/3 del 

ner på arb. Fyll den hopsydda delen med vadd (=huvudet). Dra 

tråden ett par ggr runt huvudet för hals och sy ihop resten av 

sidorna (=kroppen). Fyll med vadd och sy ihop i änden(= början 

på arb). 

Öron: 

Lägg upp 5 m med vitt på st 2,5. Sticka 1 rm,1am 1rm, 1am, 1rm 

upprepa 5 v till = 6 v. 

Varv 7: 1 rm, 3 am tills, 1 rm 

Varv 8: 1 rm, 1am, 1rm 

Varv 9: 1 rm, 2 rm tills, dra den 1:a m över 

Klipp av och fäst tråden 

Sticka det andra örat lika. 

Armar och ben (4 stycken): 

Lägg upp 4 m med vitt på st 2,5. Sticka slätstickning fram och 

tillbaka till tot 6 v till armar och 8 v till ben. Klipp av tråden ( ca 

35 cm lång) och trä den genom de 4 m och sy ihop längs sidan. 

Sticka resterande delar = 2 armar och 2 ben. 

Sy på armar, ben och öron på kroppen. Brodera avslutningsvis 2 

ögon i svart ( 3 dubbla franska knutar och en liten rosa näsa ( 4 

plattsömstygn) 

 

ÅKPÅSE 

Lägg upp 160-188-216 m med beige på st nr 3. Sticka 2 cm runt i 

slätstickning. Sätt mark i sidorna med 80-94-108 m till varje del. 

Fortsätt med mönsterstickning på framstycket så här. sticka 13-

15-17 m rätt, mönster efter diagrammet, 20-30-40 m rätt, 

mönster efter diagrammet, 13-15-17 m rätt, sticka rätt v ut 

(=slätstickning på bakstycket). När arb mäter ca 38-46-54 cm 

(sluta med 1 mönsterrrapport = hjärta), sticka 1 v rätt samtidigt 

som det minskas jämnt fördelat till 106-130-142 m. Sätt nya 

mark i varje sida med 53-65-71 m till varje del, och maska av 8 

m i varje sida (= 4 m på varje sida om mark). Sticka varje del 

färdig för sig. 

 

Bakstycke 

 

Fortsätt sticka fram och tillbaka i slätstickning. Sticka till 

ärmhålet mäter 9-11-13 cm. Sätt de mittersta 25-31-33 m på en 

hjälptråd. Byt till rosa/blå och st nr 2,5 och fortsätt sticka varje 

axel. Sticka 2 cm resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av. 

 



Framstycke 

 

Fortsätt i slätstickning fram och tillbaka men gör 3 st knapphål i 

var sida ca var 3-3,5-4 cm och börja med det 1:a knapphålet på 

3-3-5 v genom att sticka 2 rm, maska av 2 m ( som läggs upp på 

nästa v), sticka till det återstår 4 m på v och maska av 2 m för 

knapphål motsvarande som på andra sidan. När ärmhålet mäter 

ca 7-9-11 cm, maskas de mittersta 13-19-21 m av för 

halsringningen. Fortsätt sticka varje del för sig, och fortsätt 

maska av för halsringningen med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 

m 1 gång = 10-13-15 m till axel. När ärmvidden mäter 9-11-13 

cm, byts det till rosa/blå och st nr 2,5. Sticka 2 cm resårstickning 

med 1 rm, 1 am, och efter 1 cm görs ett knapphål lika som det 

andra. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men spegelvänd. 

 

Ärm 

Lägg upp 28-34-38 m med rosa/blå på st nr 2,5. Sticka 2-3-3 cm 

runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till beige och st nr 3. 

Sätt 1 mark mitt under ärmen. Fortsätt sticka i slätstickning till 

ärmen mäter ca 13-15-17 cm, och öka 1 m på varje sida om mark 

vart 3:e v = 56-68-78 m. Maska av 8 m mitt under ärmen (4 m på 

varje sida om mark). Sticka 1 v avigt tillbaka. Fortsätt i 

slätstickning fram och tillbaka i 2 cm (kant för knappar). Maska 

av löst. Sticka den andra ärmen lika. 

Halskant fram 

Plocka eller sticka upp 53-57-63 m med rosa/blå och på st nr 2,5 

längs halsringningen och resårkanter. Sticka 2 cm fram och 

tillbaka i resår med 1 rm, 1am men efter 1 cm stickas det ett 

knapphål i var sida som förut, 2 m innanför kanten på varje sida. 

Maska av. 

Halskant bak 

Plocka eller sticka upp 8 m i varje resårkant på axeln + de avsatta 

m från bakstycket = 41-47-49 m med rosa/blå och på st nr 2,5. 

Sticka 2 cm resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av. Fästa alla 

lösa trådar fint på avigan. 

Ficka 

Lägg upp 21-23- 25 m med beige på st nr 3. Sticka 4 v 

slätstickning fram och tillbaka. Börja från rätan och sticka 

mönster efter diagrammet så här: Sticka 2-3-4 m slätstickning - 

mönster efter diagrammet över 17 m - 2-3-4 m slätstickning. När 

mönstret är färdigt, byts det till rosa/blå och st nr 2,5. Sticka 1,5-

2-2 cm resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av löst.  

Montering 

Fukta fickan försiktigt med en våt trasa. Sy fast den på 

framstycket, mittemellan den översta raden med hjärtan, så att 

hjärtat på fickan och de andra hamnar på rad. (se bild). 

Sy ihop åkpåsen i botten från avigan. Sy i ärmarna utmed den 

rätstickade kanten, men bara från axeln och ned mot 

bakstycket, till mitt under ärmen och sy fast belägget mot 

bakstycket. På framstycket sys knapparna fast på belägget 

innanför rätstickningskanten mot framstycket så att de passar 

mot knapphålen på framstycket  

Virka två hjärtan i rosa/blå. Virka en snodd mellan hjärtanen så 

här: stick ned nålen mellan hjärtbågarna på det första hjärtat, och 

virka en smygmaska. Virka 70 luftmaskor och fäst med 1 

smygmaska som på det andra hjärtat. Klipp av tråden och fäst 

den på avigan. Sy fast snodden överst i det vänstra hörnet av 

fickan på åkpåsen. Sticka en liten kanin och lägg i fickan. 

MÖSSA 

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 3 m i rosa/blå på st 

nr 2,5. Sticka fram och tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am, 

och öka samtidigt 1 m i början av varje v (innanför kantm) till 

det är 19-21-23 m = 1 öronlapp. 

Sticka 1 öronlapp till på samma sätt. Fortsätt med en kort rundst 

så här: sticka den ena öronlappen, lägg upp 37-39-41 nya m 

(=fram), sticka den andra öronlappen och lägg upp 13-15-17 nya 

m (=bak på mössan) = 88-96-104 m. Sticka sedan 2 cm runt i 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till beige och st nr 3. Fortsätt 

sticka i slätstickning till arb mäter 10-11-12 cm (mätt från mitt 

fram), men efter 3 v stickas 1 mönsterhjärta mitt fram på mössan 

(sätt en mark mitt fram på mössan, och räkna ut från mitten var 

mönstret ska börjas). Minska för topp genom att sticka 2 och 2 m 

rätt tills v runt, sticka 1 v rätt. Upprepa minskningen på vartannat 

v till det är 11-12-13 m på v. Klipp av tråden och trä den genom 

de resterande m. Dra åt tråden väl och fäst den på avigan. Tvinna 

2 snoddar med dubbelt garn i rosa/blå, ca 20 cm, och sy fast dem 

i spetsen på öronlapparna (till att knyta under hakan). Virka 2 

hjärtan i rosa/ljusblå, virka en snodd mellan hjärtanen så här: 

Stick ner nålen mellan hjärtbågarna på det 1:a hjärtat och gör 1 

smygmaska.Virka 40 luftmaskor och fäst med 1 smygmaska på 

samma sätt på det andra hjärtat. Klipp av tråden och fäst den på 

avigan. Sy fast hjärtan i toppen av mössan. Fäst alla lösa trådar 

fint på avigan. 

MÖNSTER TIL ÅKPÅSE FILT HALSDUK VANTAR
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\ ov v v v v v v o₇
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\ ov v v v v o₇
v v v v v

\ ov v v o₇
v v v

\ ov o₇
v

\ o

upprepas

mitt på  m¨nstret
₌ rätt  (rätt på  rätan, avigt på  avigan)

v ₌ avigt ( avigt på  rätan, rätt på  avigan )
₌ lyft 1 m , s ticka   de nästa  2 m rätt ti l l s , 

trä  den lyfta  m över

o ₌ 1 omslag

\ ₌ 2 m vridet râtt ti l l s
₇ ₌ 2 m rätt ti l l s

 

HALSDUK 

Storlekar:  hel längd:         Small ca 41 cm           Large ca 47 

cm 

Lägg upp 5-7 m med beige på st nr 3. Sticka rätstickning fram 

och tillbaka, eller sticka ev i slätstickning, men öka samtidigt 1 

m innanför 1:a kantm i början av varje v till 21-27 m. Efter 4 v 

stickas mönster efter diagrammet. Sticka till arb mäter 7-8 cm 

(arb delas i en framsida och en baksida). Byt till rosa/blå. Sätt 

varannan m på en hjälpst bakom arb, och fortsätt i resårstickning 

med 1 rm, 1 am, på de resterande 10-13 m ca 6-7 cm. Låt m från 

detta v vänta, under tiden som m från hjälpstickas stickas lika. 



När bägge resårkanterna är lika långa, sätts m tillbaka på en 

sticka, som innan delningen. Fortsätt sticka rätstickning och med 

beige till arb mäter ca 28 -32 cm från uppläggningen. Dela arb 

igen och fortsätt sticka med rosa/blå och resårstickning som 

tidigare. Byt till beige och avsluta arb på samma sätt som i 

början (men sticka mönster efter diagrammet för flaskvärmare) 

och minska istället för att öka till det återstår 5-7 m. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

VANTAR 

Lägg upp 28-34-38 m med rosa/blå på st nr 2,5. Sticka runt i 

resårstickning med 1 rm, 1 am, i 4-5-6 cm. Byt till beige och 

fortsätt runt med slätstickning. På 1:a v ökas maskantalet jämnt 

fördelat till 31-35-37 m. Börja vid varvets början (=mitt under). 

Sticka 7-9-10 m slätstickning - mönster efter diagrammet över 17 

m - 7-9-10 m slätstickning. Fortsätt sticka runt med denna 

indelning till mönstret är färdigt. Sticka 2 v rätt och justera 

maskantalet till 28-32-36 m. fördela m på 4 stickor. Minska för 

topp genom att sticka 2 m rätt tills i början av varje sticka på 

vartannat v till det återstår 8 m. Klipp av tråden och trä den 

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

Sticka den andra vanten lika. Fäst alla lösa trådar på 

avigan.Tvinna en dubbel tråd i rosa/blå, ca 45-50-60 cm, och sy 

fast i varje ände. 

VAGNFILT 

Lägg upp 145 m med rosa/blå på st nr 2,5. Sticka 5 cm fram och 

tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. Sätt de första och sista 

15 m på en hjälptråd (kanter som stickas sist). Sticka 2 v 

slätstickning över de resterande 115 m. Fortsätt sticka mönster så 

här: *5 m slätstickning - mönster efter diagrammet över 17 m*. 

Upprepa från * till * 4 ggr. Sluta med 5 m rätt. Fortsätt sticka 

med denna indelning fram och tillbaka. Upprepa 

mönsterrapporten 11 ggr på höjden, och till arb mäter ca 65 cm. 

Sätt m på en hjälpst. Sticka nu bägge kanterna på varje sida i 

rosa/blå som tidigare, till dessa är lika långa som filten (dra inte i 

arb när det mäts). Sy fast kanterna fint utmed filten. Sätt nu m 

från bägge kanterna, samt de 115 m från hjälpst på samma st 

=145 m. Fortsätt sticka fram och tillbaka med rosa/blå och i 

resårstickning med 1 rm, 1 am till kanter mäter ca 5 cm. Maska 

av. Fäst alla lösa trådar fint på avigan. 

Ficka 

Lägg upp 27 m med beige och på st nr 3. Sticka 4 v slätstickning 

fram och tillbaka. Börja från rätan och sticka mönster efter 

diagrammet mitt på fickan så här: sticka 5 m slätstickning - 

mönster efter diagrammet över 17 m - 5 m slätstickning. Fortsätt 

sticka fram och tillbaka med denna indelning. När mönstret är 

färdigt, sticka det 4 v slätstickning. Byt till rosa/blå och st nr 2,5. 

Sticka 3 cm resårstickning med 1 rm, 1 am. Maska av. Fäst alla 

lösa trådar fint på avigan. Sy fast fickan mitt på 4:e hjärtv från 

toppen av filten (se bild). 

Virka två små hjärtan och en luftmasksnodd på 85 luftmaskor 

som binder ihop hjärtana. Sy fast dem överst i hörnet på fickan. 

Sticka en liten kanin som läggs i fickan. 

FLASKVÄRMARE 

Börja överst: Lägg upp 60 m med rosa/blå och st nr 2,5. Sticka 2 

cm runt i resårstickning med 1 rm, 1 am. Byt till beige och st nr 

3. Sticka 2 v rätt. Sticka 1 v hålrad (till att trä en snodd genom) 

så här: *2 m rätt tills, 1 omslag* upprepas v runt. Sticka alla 

omslag vridet rätt på nästa v. Fortsätt sticka runt med mönster 

efter diagrammet för flaskvärmare, som upprepas 2 ggr (dvs 2 

hjärtan på höjden). Sticka 1 v rätt, 1 v avigt. Fortsätt sticka 

rätstickning, men minska nu 12 m jämnt fördelat på 1:a v. På 

nästa räta v minskas det 8 m jämnt fördelat. Maska av. Fäst alla 

lösa trådar väl på avigan. 

Virka 2 hjärtan i rosa/blå, och en luftmasksnodd med 160 

luftmaskor. OBS!: trä snodden genom hålraden innan det sista 

hjärtat fästs i änden av snodden. Knyt en ögla. 

MÖNSTER TILL FLASKVÄRMARE

o \ ₌ rätt
v₇ o v o \ ₌ lyft 1 m , 

v v v₇ o v v v o \ sticka  2 m rätt ti l l s
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v v v v v v v₇ o v v v v v v v o \
v v v v v v v v v₇ o v v v v v v v v v o \
v v v v v v v v v o ₌ 1 omslag

o \ v v v o \ v v ₇ o
v v v v v v \ ₌ 2 m vridat rätt ti l l s
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rapport flaskvärmare = 15 m

 

 

 

 

 

 

Viking Baby ull                 1114-8 
Tröja, kofta, byxa, mössa, halsduk, 

sockor och vagntäcke    
Storlekar:      Baby prem     1 3  6/9       12 mån 

Övervidd ca 34   40 44 48         50 cm 

Hel längd ca 17   21 23 27         32 cm 

Ärmlängd ca 13   16 18 22         24 cm 

Ärmvidd ca 9 10 11 12         14 cm 

Hals ca  10 11 12 13         14 cm 

Benlängd ca 14 15 17 20         23 cm 

Huvudmått ca 33 35 37 39         41 cm 

Garnalternativ: Viking Baby ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk Fiber (100% mjölkfibrer), 

nystan á 50 g. 

 

TRÖJA 

Ljung nr 368 2 2 2 3     4 nystan 

Vit nr 300 1 1 1 1     1 nystan 

 

KOFTA 

Vit nr 300 2 2 2 3     4 nystan 

BYXA 

Vit nr 300 2 2 3 4     4 nystan 

 

MÖSSA, HALSDUK OCH SOCKOR 

Ljung nr 368 1 1 1 1     1 nystan 

Vit nr 300 1 1 1 2     2 nystan 

 

VAGNTÄCKE 

Ljung nr 368 ca         5 nystan 



+ 1 tryckknapp till tröjan 

 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 2,5 och nr 3 

+ rispärlor (1 pkt á 200 pärlor till tröja eller koftan – 1 pkt till 

mössa och 5 pkt till vagntäcket)  

+ 4-4-4-6-6 små plast tryckknappar till koftan 

+ gummiband till byxan 

Rispärlor finna att köpa på Perlehuset, tfn. 0047 22 59 80 30 

 

Stickfasthet: 28 m i slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. 42 

m med mönsterstickning (efter att pärlorna är påsydda) på st nr 3 

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

resultat!  

 

Sy på pärlorna såhär: 

Börja på 1:a mönstervarvet från rätsidan och sy 1 pärla i 1:a rm. 

Nästa pärla fästes över 2:a och 3:e rm genom att dra ihop dessa. 

Fortsätt varvet ut genom att sy en pärla över 2 och 2 rm tills. 

Hoppa över ca 4 varv och sy sen fast pärlorna på samma sätt men 

på tvären över föregående pärlrad så att det bildar ett 

”våffelmönster” (se bild). 

 

OBS! Istället för pärlor kan det broderas med kaststygn med 

kontrastfärg på tråden…. 

 

OBS!! Tröjan stickas i ett stycke med sprund i nacken och sys 

ihop i sidorna och under ärmen. 

TRÖJA 

Börja med framstycket och lägg upp 48-56-62-68-70 m med 

ljung på st nr. 3. Sticka fram och tillbaka i rätstickning till arb 

mäter 8-11-12-15-18 cm. Sticka 1 varv rätt och öka samtidigt 

jämnt fördelat till 71-83-91-99-103 m. Börja med 

mönsterstickning från rätan med 3 am, 1 rm, upprepa till det är 3 

m kvar, sticka dessa avigt. Sticka tillbaka med rätt över rätt och 

avigt över avigt (rm på framsidan skall senare bilda mönstret när 

pärlorna sys på till slut). Lägg nu upp 9-11-13-15-17 m till 

ärmarna i slutet av varje varv i totalt 4 ggr på varje sida =143-

171-195-219-239 m. (OBS sticka rätstickning över alla 

ärmmaskor och mönster på framstycket som innan). När arb 

mäter ca 14-18-20-23-28 cm, maska av de mittersta 13-15-17-

19-21 m till hals. Sticka vidare på höger framstycke som innan 

med mönster och rätstickning, men minska mot halsringningen 

på vart annat varv, 3m i ggr, 2 m 1 ggr och 1 m 1 ggr. När 

halsringningen mäter ca 3-3-3-4-4 cm och ärmvidden ca 9-10-

11-12-14 cm, lägg då upp 12-13-14-15-16 m mot halsen 

(=Nacken). Sticka vidare enligt samma mönster/rätsticknings 

indelning som innan ca 5 cm. Sticka vänster framstycke 

likadant men spegelvänt. Sätt över båda framstyckena på samma 

sticka. Sticka 1 varv och lägg upp 1 m i sprundet = 71-83-91-99-

103 m på mönsterdelen. Sticka vidare fram och tillbaka med 

samma indelning som innan till ärmvidden mäter ca 17-19-21-

23-27 cm. Maska av ärmarna med 9-11-13-15-17 m i början av 

varje varv totalt 4 ggr i varje sida = 71-83-91-99-103 m. På nästa 

varv minskas det jämnt fördelat till 48-56-62-68-70 m. Fortsätt 

fram och tillbaka med rätstickning till fram och bakstycket är 

lika långa. Maska av snyggt. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Börja på ryggen och sy på pärlorna som beskrivit. 

Fortsätt med pärlmönstret över hela ryggen, axlarna och 

framstycket där det är mönsterstickat. 

Montering 
Sy ihop i sidorna och under ärmarna från avigan. 

Halskant 
Börja på vänster sida av sprundet bak och plocka eller sticka upp 

ca 70-74-78-82-90 m längs halskanten med vitt garn och på st nr 

2,5. Sticka fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am till 

halskanten mäter ca 2 cm. Maska av med räta och aviga m. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy fast en tryckknapp bak på halskanten vid sprundet. 

 

KOFTA 

Koftan stickas i 1 stycke. Börja bak på bakstycket. Lägg upp 48-

56-62-68-70 m med vitt på st nr 3. Sticka rätt fram och tillbaka = 

rätstickning, till arb mäter 8-11-12-15-18 cm. Sticka 1 varv rätt 

och öka jämnt fördelat till 71-83-91-99-103 m. Fortsätt i 

mönsterstickning med 3 am, 1 rm, till det återstår 3 m på varvet 

som stickas avigt. Sticka tillbaka med rätt över rätt och avigt 

över avigt (dessa två varv börjar mönstret, där pärlorna skall sys 

på till slut). Sticka vidare i mönsterstickning, samtidigt som det 

ökas till ärmarna i slutet av varje varv med 9-11-13-15-17 m 

totalt 4 ggr i varje sida (ärmarna stickas i rätstickning) =143-171-

195-219-239 m. När arb mäter 17-21-23-27-32 cm från 

uppläggningskanten, maska av de mittersta 27-29-31-33-35 m 

till halsen. Stick varje del för sig. 

 

Höger framstycke 
Sticka vidare med mönsterstickning och rätstickning som innan 

ca 1,5-2-2-3-3 cm. Öka för halsringning på vart annat varv, 1 m 

1 ggr, 2 m 1 ggr, 3 m 1 ggr och 11-12-13-14-15- m 1 ggr (de 4 

sista m bildar kanten och stickas hela tiden rätt) = 71-85-97-109-

119-4 kantm. Sticka vidare fram och tillbaka med samma 

indelning som innan till ärmvidden mot sidorna mäter 17-19-21-

23-27. Minska ärmarna på vartannat varv med 9-11-13-15-17 m 

totalt i varje sida. Sticka 1 varv rätt och minska jämnt fördelat till 

24-28-31-34-35 m + 4 kantm. Sticka vidare i rätstickning till arb 

mäter lika längt som bakstycket. Maska av. 

 

Vänster framstycke 
Stickas likadant som på höger framstycke men spegelvänd. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy på pärlorna som beskrivet. 

 

Montering 

Sy ihop sidorna och under ärmarna från avigan. 

Halskant 
Börja på höger framstycke och plocka eller sticka upp ca 78-82-

86-90-98 m (inkl 4 m på varje av kanterna) runt halsen med vitt 

och st nr 2,5. Sticka 2 cm rätt fram och tillbaka = rätstickning. 

Maska av. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy i blanka tryckknappar på insidan av kanten med jämna 

mellanrum. 

BYXA 

Börja överst på byxan och lägg upp 112-116-120-132-140 m 

med vitt på en liten rundst nr 2,5. Sticka 5-6-7-8-8 cm runt i resår 

med 2 rm, 2 am (= stickad dragsko). Byt till st nr 3. Sticka 1 varv 

rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 116-120-128-140-148 

m. Sätt en markeringstråd i varje sida med 58-60-64-70-74 m till 

varje del och sätt en mark runt de två m mitt fram och mitt bak 

(28-29-31-34-36 m ut till varje sida till varje sidmark). Fortsätt i 

slätstickning, men sticka byxan högra bak såhär: Börja mitt bak, 

sticka 6 m, vänd, sticka 12 m tillbaka. Vänd och sticka vidare 

med 6 m mer för varje vändning, i totalt 8-8-10-10-12 ggr = 4-4-

5-5-6 ggr till varje sida. Sticka vidare med slät stickning över 

alla m på arb mäter ca 15-18-21-25-27 cm från 

uppläggningskanten. Öka 1 m på varje sida av mittm fram och 

bak: 3 ggr på vart annat varv, därefter 2 ggr på vart annat varv = 

136-140-148-160-168 m. Dela arb mitt fram och mitt bak med 

68-70-74-80-84 m till varje del. Sticka vart ben färdigt för sig. 



Ben 

Sätt en mark på insidan av benet (= början av varvet). Minska 1 

m på varje sida av mark ca vart 2:a cm. När benet mäter 11-12-

14-16-19 cm eller passande längd, sticka 1 varv rätt samtidigt 

som det minskas jämnt fördelat till 32-36-40-44-48 m på varvet. 

Byt till st nr 2,5. Fortsätt med 3-3-3-4-4 cm resår med 2 rm, 2 

am. Maska av med räta och aviga m. 

Sticka det andra benet likadant men spegelvänt. 

Fäst alla trådar snyggt på avigan. 

Montering 
Sy ihop i grenen. Vik resårkanten överst dubbel mot avigan och 

sy ihop till en dragsko. Trä gummiband i dragskon. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 107-111-115-123-131 m med ljung på st nr 3. Sticka 2 

varv rätt fram och tillbaka. Fortsätt i mönsterstickning med 3 am, 

1 rm, som upprepas till det återstår 3 m, dessa stickas avigt. 

Vänd och sticka räta över räta och aviga över aviga varvet ut. 

Upprepa dessa 2 varv till arb mäter 3-3-4-4-5 cm. Sticka 4 varv 

rätt (= vikkant). Fortsätt i resår med 1 rm, 1 am, till hela arb 

mäter 6-6-8-8-10 cm. Byt till vitt. Fortsätt med rätstickning, men 

på 1:a varvet minskas det jämnt fördelat till 83-87-91-99-107 m. 

När arb mäter 12-14-16-17-18 cm, minskas 30-31-32-33-35 m i 

varje sida. Fortsätt med rätstickning på de resterande mittm till 

bakstycket mäter lika långt som de avmaskade sidm, men när det 

återstår 2 cm innan hel längd, minska 1 m i varje sida på vart 4:e 

varv totalt 3 ggr. Maska av. 

Sy i pärlorna på mönsterkanten som beskrivit. 

Vik kanten dubbel fram och sy fast den i varje sida. Sy ihop 

mössan bak från avigan, med mittstycket mot sidkanterna. Sticka 

upp längs nedre kanten på mössan med ljung på st nr 3 ca 73-77-

83-99-107 m. Sticka 4 varv rätt. Sticka hålrad såär : * 2 m rätt 

tills, 1 omslag *, som upprepas varvet ut. Sticka 4 varv rätt. 

Maska av. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tvinna en snodd i dubbelt garn med ljung som mäter ca 50 cm. 

Trä denna igenom hålraden. 

 

HALSDUK Storlek: liten 41 cm  stor 47 cm 

Lägg upp 5-7 m med vitt på st nr 3. Sticka rätt fram och tillbaka 

(=rätstickning), men öka samtidigt 1 m innanför 1:a kantmaskan 

i början av varje varv till 21-27 m. Sticka till arb mäter 7-8 cm. 

Byt till ljung. Arb delas nu i en framsida och en baksida. Sätt var 

2: an m på en hjälpst bakom arb och forsätt med ca 6-7 cm i resår 

med 1 rm, 1 am över de resterande m. Låt maskerna från stickan 

vänta, medans m på hjälpst stickas i ljung och resår, men börja 

varvet från motsatt sida. När bägge resårbårderna är färdiga, 

stickas bägge stickorna tillbaka på en sticka på samma sätt som 

de blev delade. Fortsätt med rätstickning och vitt till hela arb 

mäter ca 28-32 cm. Byt till ljung och dela arb med resårbården 

som i början. Byt till vitt och avsluta arb likadant som i början, 

men minska istället för att öka till det återstår 5-7 m på varvet. 

Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

STRUMPOR 

Lägg upp 37-41-43-47-49 m med ljung på st nr 3. Sticka 4 varv 

rätt fram och tillbaka (=rätstickning). Byt till vitt och fortsätt i 

slätstickning till arb mäter 2-2,5-3-3-3-4 cm.  Sticka 1 hålrad 

genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag, upprepa varvet ut. 

Sticka rätt tillbaka. Sticka 1 varv rätt samtidigt som det minskas 

jämnt fördelat till 31-33-35-39-41 m. Byt till ljung och sticka 

avigt tillbaka. Börja från rätan och sticka rätstickning över de 11 

mittersta m 3-4-5-6-6 cm eller önskad längd innan tån. Sätt m 

över på en hjälpsticka. Ta de 10-11-12-14-15 sidm och plocka 

eller sticka upp 12-12-13-14-15 m längs varje sida av mittstycket 

med ljung = 55-57-61-67-71 m. Sticka 4-4-5-6-7 var 

rätstickning. Minska för tå såhär: Börja från rätan, sticka 22-23-

25-28-30 m, sticka 2 m rätt tills, sticka 7 rm, sticka 2 m rätt tills, 

sticka 22-23-25-28-30 m. Sticka rätt tillbaka. Fortsätt och minska 

på samma sätt på vart annat arv, men med 2 m mindre mitt fram 

till det 3 sista mittm återstår. Maska av dessa genom att lyft av 1 

m löst, sticka 2 m rätt tills, dra över den lyfta m. Maska av till en 

jämn fin kant som inte stramar. Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. Sy ihop under foten och mitt bak på hälen från avigan. 

Sticka den andra strumpan likadant. 

Tvinna 2 snoddar i dubbelt garn med ljung, ca 40 cm, och trä 

dem genom hålraden. 

 

 

TÄCKE 

Lägg upp 140 m med ljung på st nr 3. Sticka rätt fram och 

tillbaka (=rätstickning) ca 5 cm. Sticka 1 varv rätt samtidigt som 

det ökas jämnt fördelat till 223 m. Börja med mönsterstickning 

från rätan såhär: sticka 14 rm (= sidkant), 3 am, 1 r, upprepas till 

det återstår 17 m, sticka 3 am och avluta med 14 rm (= sidkant). 

Fortsätt fram och tillbaka med räta över räta och aviga över 

aviga, men sidkanterna skall hela tiden sticka rätt. När arb mäter 

65 cm från uppläggningskanten, sticka 1 varv rätt, samtidigt som 

det minska jämt fördelat till 140 m. Sticka 5 cm rätstickning som 

i början. Maska av. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy pärlor på mönsterstickningen som beskrivit. 

 

 

Viking Baby ull                 1114-9 
Luvkofta, byxa, vantar och strumpor 
Storlekar:  3/6 9/12 18 24 mån         3-4 år 

Övervidd ca 54 56 61 65         70 cm 

Hel längd ca 24 28 33 36         40 cm 

Ärmlängd ca 17 19 21 24         30 cm 

Ärmvidd ca 10 11 12 13         16 cm 

Benlängd ca 19 23 26 30         40 cm 

Byxvidd ca 50 53 55 58         61 cm 

Garnalternativ: Viking Baby ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk Fiber (100% mjölkfibrer), 

nystan á 50 g. 

LUVTRÖJA 

Blå nr 322 ca 3 3 3 4     5 nystan 

Beige nr 307 ca 1 1 1 1     1 nystan 

 

BYXA 

Blå nr 322 ca 2 2 2 3     4 nystan 

Beige nr 307 ca 1 1 1 1     1 nystan 

 

VANTAR OCH STRUMPOR 

Blå nr 322 ca 1 1 1 2     2 nystan 

Beige nr 307 ca 1 1 1 1     1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 2,5 och nr 3 

+ blixtlås och gummiband. 

Stickfasthet: 28 m i slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat!  

LUVKOFTA 



Lägg upp 147-155-169-179-187 m med beige på st nr 2,5. Sticka 

fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. Efter 4 varv, byt till 

blått och fortsätt i resår till arb mäter 3 cm. Byt till st nr 3 och 

sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 152-

164-176-184-196 m. Sätt en mark i varje sida med 78-82-90-94-

98 m till bakstycket och 37-41-43-45-49 m till framstycket. 

Fortsätt fram och tillbaka såhär: börja från rätan, sticka 2-3-5-6-7 

m avigt, mönster I enligt diagrammet, 1-4-4-5-8 m avigt, 78-82-

90-94-98 m slätstickning på bakstycket, 1-4-4-5-8 m avigt, 

mönster I enligt diagrammet, 2-3-5-6-7 m avigt. Fortsätt med 

denna indelning till arb mäter 14-17-21-23-24 cm. Minska 8 m i 

varje sida (4 m på var sida av mark). Sticka var del för sig. 

Bakstycket 
Fortsätt i slätstickning fram och tillbaka men minska vidare till 

ärmhål på vart annat varv, 2m 1 ggr och 1 m 1 ggr. Sticka vidare 

rätt upp till arb mäter 24-28-33-36-40 cm och ärmhålet mäter 10-

11-12-13-16 cm. Maska av till en fin kant som inte stramar. 

Höger framstycke 
Sticka fram och tillbaka med samma mönsterindelning som 

innan och minska samtidigt till ärmhål likt bakstycket. När arb 

mäter 7-8-8-9-12 cm från delningen, minska till halsringningen 

på vart annat varv med 8-10-12-14-16 m 1 ggr, 3 m 1 ggr, 2 m 1 

ggr och 1 m 1 ggr. Fortsätt rätt upp med mönsterindelning som 

innan till arb mäter lika långt som bakstycket. 

Sticka vänster framstycke likadant men spegelvänt. 

Ärmar 
Lägg upp 34-36-38-40-44 m med beige på strumpst nr 2,5. 

Sticka resår som på bålen (kom ihåg att byta till blått). Byt till st 

nr 3. Sätt en mark mitt under ärmen. Sticka 1 varv rätt samtidigt 

som det ökas 10-10-11-13-18 m jämnt fördelat. Fortsätt med 

slätstickning och öka samtidigt 1 m på varje sida av mark ca var 

2:a cm till 58-62-68-74-89 m. När arb mäter 17-19-21-24-30 cm, 

minska 8 m under ärmen (4 m på varje sida av mark). Fortsätt i 

slätstickning fram och tillbaka men minska samtidigt i början av 

varje sticka med 2 m 2 ggr och 1 m 1 ggr. Maska av de 

resterande m rätt. Sticka den andra ärmen likadant. 

Fäst alla trådar snyggt på avigan. 

Montering 

Sy eller sticka ihop axlarna. 

Höger framkant 
Börja från rätan och plocka eller sticka upp 59-71-81-89-99 m 

med beige på st nr 2,5. Sticka 6 varv slätstickning fram och 

tillbaka. Maska av med räta m från avigan till en jämn fin kant 

som inte stramar. Vänd arb och plocka upp från avigan 59-71-

81-89-99 m (= infodring) med beige på st nr 2,5. Sticka 5 varv 

slätstickning fram och tillbaka. Maska av till en jämn fin kant 

som inte stramar. 

Sticka vänster framkant likadant. 

Sy i blixtlås mellan framkant och infodring. 

Sy i ärmarna. 

Halskant 
Sticka eller plocka upp 88-92-98-102-112 m med blått på st nr 

2,5. Sticka 2 cm slätstickning fram och tillbaka. Sticka 1 varv 

rätt från avigan (= vikkant), sticka 2 cm vidare i slätstickning. 

Maska av löst. Vik halskanten dubbelt mot avigan och sy ihop 

den med lösa stygn. 

Luva 
Lägg upp 110-116-118-120-130 m med beige på st nr 2,5. Sticka 

fram och tillbaka 4 cm i resår med 1 rm, 1 am. Byt till blått och 

fortsätt med resår till arb mäter 6 cm. Byt till st nr 3 och fortsätt 

fram och tillbaka såhär: börja från rätan och sticka 38-41-42-43-

48 m slätstickning, mönster I enligt diagrammet, 38-41-42-43-48 

m slätstickning. När arb mäter 15-16-17-18-19 cm, maska av de 

mittersta 34 m och sticka färdigt var del för sig. Sticka 4 cm 

slätstickning. Maska av. Sticka den andra sidan av luvan 

likadant. 

Fästa alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy eller sticka ihop luvan mitt bak. 

Sy de avmaskade mittmaskerna mot sidstyckena på tvären överst 

på luvan. Vik resårkanten dubbelt mot avigan och ihop den till 

en dragsko. 

Sy fast luvan på utsidan av halskanten genom att börja mitt bak i 

nacken (luvan justeras med rynkor där bak mot nacken). Se till 

att dragskon inte sys ihop på framsidan av luvan. 

Tvinna en snodd i dubbelt beige garn och träden igenom 

dragskon. 

BYXA 

Börja överst på byxan. 

Lägg upp 130-138-146-154-162 m i blått på st nr 2,5. Sticka 6 

cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3. Sticka 1 varv rätt 

samtidigt som det ökas 10 m jämnt fördelat = 140-148-156-164-

172 m. Sätt en mark i varje sida med 70-74-78-82-86 m till varje 

del och en mark runt de två mittm fram och bak = 34-36-38-40-

42 m till varje sida av mittm. Sticka byxans högra bak såhär: 

börja mitt bak, sticka 6 rm, vänd och sticka 12 am tillbaka, vänd 

och sticka 18 rm, vänd och sticka 24 am tillbaka. Fortsätt fram 

och tillbaka med 6 m till varje sida, på varje varv totalt 10-12-12-

12-14 ggr (= 5-6-6-6-7 ggr till varje sida). Sticka vidare runt i 

slätstickning, men 7 m innan varje sidmark stickas mönster II 

(likadant i bägge sidor). Det börjas nu flätas vidare på varje 

yttersida av benet. Sticka såhär till arb mäter 20-22-24-26-26 cm 

från uppläggningskanten. 

Öka till kilen med 1 m på varje sida av mittm fram och bak, 3 

ggr på vart annat varv, därefter 2 ggr på varje varv = 160-168-

176-184-192 m. Dela arb mitt fram och mitt bak med 80-84-88-

92-96 m till varje del. Sticka vart ben färdigt för sig. 

Ben 
Sätt en mark i början av varvet = mitt på insidan av benet. Sticka 

runt med slätstickning och mönsterindelning som innan, men 

minska samtidigt 1 m på varje sida av mark var 2 cm. När benet 

mäter 16-20-23-27-37 cm (eller 3 cm innan färdig längd), sticka 

1 varv rätt samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 48-48-

54-54-58 m. Byt till st nr 2,5. Sticka 2 cm i resår med 1 rm, 1 

am. Byt till beige och fortsätt med 1 cm i resår som innan. Maska 

av med räta och aviga m. Sticka det andra benet likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Vik resårbården överst på byxan dubbelt mot avigan och sy ihop 

den till en dragsko. Trä ett gummiband igenom dragskon. 

VANTAR 

Storlekar   3/6   9/12 mån 

Lägg upp 34-38 m med beige på st nr 2,5. Sticka 1 cm runt i 

resår med 1 rm, 1 am. Byt till blått och fortsätt med resår till arb 

mäter 5-6 cm. Byt till st nr 3 och sticka 1 varv rätt och justera 

mastantalet till 36-40 m. Börja varvet mitt under på vanten och 

sticka 11-13 rm – mönster II – 11-13 rm. Fortsätt runt med denna 

indelning till vanten mäter ca 11-12 cm från uppläggningskanten. 

Sätt en mark i varje sida med 18-20 m till varje del fram och bak. 

Starta minskningarna såhär: sticka till 2 m innan mark, sticka 2 

m vridet rätt tills, 2 m rätt tills. Upprepa samma minskning vid 

den andra mark. Minska såhär på vart annat varv till det är 8-8 m 

på varvet (OBS: sticka flätmönstret på framstycket av vanten så 

länge det är nog med maskor). Klipp av tråden och dra den 

genom de resterande m. Dra till och fäst på avigan. Sticka den 

andra vanten likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Tvinna en snodd med dubbel garn i beige ca 50-60 cm och sy 

fast i vanten i varje ände. 

 

STRUMPOR 



Storlekar 3/6 9/12 18/24 mån     3-4 år 

Lägg upp 36-40-44-48 m med beige på st nr 2,5. Sticka 1 cm 

runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till blått och fortsätt 2 cm med 

resår. Byt till st nr 3. Sätt en mark i varje sida med 18-20-22-24 

m till varje del (OBS: varvet börjar mitt bak på hälen). Sticka 11-

13-15-17 rm – mönster II över 14 m – 11-13-15-17 rm. Fortsätt 

runt med denna indelning till arb mäter 6-7-7-8 cm från 

uppläggningen. Dela arb vid sidmark och fortsätt med hälen 

såhär: sticka 16-18-20-24 varv slätstickning fram och tillbaka.  

Minska för bandhål såhär: börja från rätan, sticka rätt till det 

återstår 7-8-8-9 m på varvet, lyft av 1 m löst, sticka nästa m rätt, 

dra över den lyfta m, vänd och sticka avigt tillbaka till det 

återstår 7-8-8-9 m på varvet, sticka 2 m avigt tills. Vänd och 

sticka rätt till det återstår 6-7-7-8 m på varvet, lyft av 1 m löst, 

sticka 1 rm, dra den lyfta m över, vänd och sticka avigt tillbaka 

till det återstår 6-7-7-8 m, sticka 2 m avigt tills. Vänd och fortsätt 

dess minskningar på varje varv, men med 1 m mindre i slutet av 

varje varv till det återstår 6-6-8-8 m på varvet. 

Sticka runt över hela strumpan genom att plocka upp 9-10-11-13 

m längs varje sida av hälen (stickas vridet på nästa varv) + m 

från framstycket = 42-46-52-58 m. Fortsätt runt i slätstickning 

och flätmönster som innan, men minska 1 m innan 1:a sidmark 

och 1 m efter 2:a sidmark på vart annat varv till det återstår 36-

40-44-48 m på varvet. När foten mäter 8-9-10-13 cm (eller 

önskad längd innan tån), minskas det såhär: sticka till 2 m innan 

sidmark, sticka 2 m vridet rätt tills, 2 m rätt tills, sticka till 2 m 

innan nästa sidmark och minska på samma sätt. Upprepa denna 

minskning på varje varv (sticka flätmönstret på framstycket av 

vanten så länge det är nog med maskor) till det återstår 8 m på 

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

till och fäst på avigan. 

Sticka den andra strumpan likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

MÖNSTER I över 34 m MÖNSTER II 

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 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 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 u v v v v
v v v v v v v v v v v v p v v v v
v v v v v v v v v v v v v v p v v v v
v v v v v v v v v v v v r v v v v
v v v v v v v v v v v v v v e v v v v
v v v v v v v v v v v v p v v v v
v v v v v v v v v v v v v v a v v v v
v v v v v v v v v v v v s 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 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 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 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

₌ rätt (rm på rätan, am på avigan)
Börja här

v ₌ avigt (am på rätan,rm på avigan)
₌ sett 1 m på hjälpst bakom arb,sticka den näta m rätt

sticka m på hjälpst rätt
₌ sätt 2 m på hjäpst bakom arb,sticka 2 rm,sticka m på hjälpst rätt

₌ sätt 2 m på hjälpst framför arb, sätt 2 m på en ny hjälpst bakom arb,
sticka 2 rm,sticka de 2 m på hjälpst bakom avigt, sticka de 2
m på hjälpst framför rätt

 

Viking Baby ull       1114-10 

Hängselsätt     
Storlekar:      Baby prem        1       3        6        9 mån 

Övervidd ca      35       45      49      52          56 cm 

Hel längd ca      17       20      23      25         27 cm 

Ärmlängd ca     12       14      15      16         17 cm 

Benlängd ca      12       14      15      17         19 cm 

Garnalternativ: Viking Baby ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk Fiber (100% mjölkfibrer), 

nystan á 50 g. 

 

KOFTA 

Vit nr 300 ca       1         2       2        3     3 nystan 

MÖSSA OCH SOCKOR 

Vit nr 300 ca       1         1       2        2     2 nystan 

 

HÄNGSELBYXA 

Vit nr 300 ca       1        2       2        3     3 nystan 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 2,5 och nr 3 

+ virknål 2,5 

+ 4-4-5-5-5 små knappar till koftan 

+ 2 stycken små knappar till byxan 

 

Stickfasthet: 28 m i slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat!  
 

KOFTA 

Lägg upp 97-127-137-147-157 m på st nr 2,5. Sticka 4 varv rätt. 

Sticka därefter resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka till kanten 

mäter ca 2,5-2,5-3-3-3 cm. Sticka 4 varv rätstickning. Fortsätt 

vidare fram och tillbaka med mönster som förklarat på 

diagrammet som upprepas till arb mäter ca 9-11-13-14-15 cm. 

Sätt en mark i varje sida med 51-56-71-75-81 m till bakstycket 

och 23-31-33-36-38 m till framstycket. Sticka varje del färdigt 

för sig. 



Bakstycket 
Fortsätt fram och tillbaka med mönster som innan. Sticka till arb 

mäter ca 17-20-23-25-27 cm och ärmhålet mäter ca 8-9-10-11-12 

cm. Maska av. 

Framstycket 
Sticka som bakstycket till arb mäter ca 15-17-20-22-23 cm.  

Minska för halsringning såhär: först 7-8-9-10-11 m 1 ggr, vidare 

3 m 1 ggr, 2 m 1 ggr och 1 m 1 ggr = 10-17-18-20-21 m kvar till 

axeln. Fortsätt utan minskningar till arb mäter lika långt som 

baksidan. Maska av. Sticka den andra sidan likadant men 

spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 35-41-43-45-47 m på st nr 3. Sticka ihop resårkanten 

som på bålen. Sätt mark vid varvet början. Fortsätt runt med 

mönster enligt diagrammet (räkna ut från mitten var det skall 

börjas). Sticka vidare runt i mönster, men öka 1 m i varje sida av 

mark ca var 1,5-2-1,5-1,5-1 cm, till totalt 47-51-57-61-67 m (de 

utökade m fortsätter i mönster eftersom). Sticka till ärmen mäter 

uppgett eller önskad längd. Maska av.  Sticka den andra ärmen 

likadant. 

Montering 
Sy eller sticka ihop axlarna. 

Framkanter: Plocka eller sticka upp ca 44-48-56-62-66 m längs 

vänster framkant till flicka (höger framkant till pojke) på st nr 

2,5. Sticka rätt tillbaka. Sticka 2  varv rätstickning. Sticka 5 varv 

fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. Maska av i räta och 

aviga m. Sätt en mark för totalt 4-4-5-5-5 knappar. Sticka den 

andra framkanten likadant men med motsvarande knapphål efter 

varvet resår. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m 

som läggs upp igen på nästa varv. 

Krage: Börja från rätan och plocka eller sticka upp runt halsen 

ca 61-65-69-73-77 m på st nr 2,5 (plocka inte upp över 

framkanten mitt fram). Sticka samma kant som längs 

framkanten, sätt en mark mitt på varje axel och mitt bak i 

nacken. Här ökas det 1 m på varje sida av mark på vart annat 

varv hela (= 6 nya maskor vid varje ökning, dessa stickas vidare i 

rätstickning och resår). När det är stickat 4 varv rätstickning + 6 

varv resår stickas det 4 nya varv rätstickning. Maska av löst. 

v v
v v v v

v v upprepas
v v v v

v v
v v v v

sluta upprepas Börja här
såhär

 = mitt på ärmen

₌rätt (räta på rätan, avigt på avigan)

v  = avigt (avigt på rätan, rätt på avigan)
 

MÖSSA 

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 5 m på st nr 3. 

Vidare sticka de 2 första och de 2 sista m på varvet hela tiden i 

rätstickning, de resterande m på varvet stickas i slätstickning. 

Fortsätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m (innanför de 2 

kantm i varje sida) på vart annat varv. Sticka till det är 17-19-21-

23-25 m på varvet. Lägg arb åt sidan och sticka den andra 

öronlappen på samma sätt. Sätt nu in bägge öronlapparna på 

samma rundst och fortsätt vidare såhär: sticka ena öronlappen – 

lägg upp 37-39-41-41-43 m = mitt fram – sticka nästa öronlapp – 

lägg upp 15-17-19-19-21 m = mitt bak. Det är nu 86-94-102-

106-114 m på varvet. Sticka 4 varv rätstickning, därefter resår 

med 1 rm, 1 am till kanten mitt fram mäter ca 3-3-4-4-4 cm, 

sticka till slut 4 varv rätstickning. Fortsätt runt med slätstickning 

men justera maskantalet första varvet till 88-96-104-112-120. 

Sticka till arb mäter ca 8-9-10-11-12 cm mitt fram (eller önskad 

längd). Minska för toppen genom att sticka 6 rm, 2 m rätt tills 

varvet ut. Sticka 1 varv utan minskningar. Upprepa 

minskningarna på vart annat varv men med 1 m mindre mellan 

varje minskning till det är 22-24-26-28-30 m kvar på varvet. 

Sticka nu 2 och 2 m rätt tills varvet ut = 11-12-13-14-15 m kvar. 

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

fäst den på avigan. Tvinna 2 stk snoddar som mäter ca 30 cm och 

fäst dessa i spetsen av varje öronlapp. 

SOCKOR 

Lägg upp 30-35-40-45-45 m på st nr 3. Sticka 4-4-4-5-5 cm med 

mönster enligt diagrammet. Sticka nu en hålrad genom att sticka 

2 m rätt tills, i omslag som upprepas varvet runt. Sticka häl över 

de bakerste 15-17-20-22-22 m såhär: sticka till det är 1 m kvar i 

den ena sidan, vänd och sticka till det är 1 m kvar i den andra 

sidan, vänd och sticka 1 m mindre för varje gång till det återstår 

3-5-6-6-6 m på mitten. Vänd och sticka 1 m mer för varje varv 

men för att det inte skall bli hål vid vändningarna tas tråden upp 

mellan m. Denna tråd sättes vridet på st och sticka ihop med 

nästa m. När alla m är stickade igen fortsätt runt med 

slätstickning över alla m men sätt en mark i varje (översidan och 

undersidan av sockan).  Sticka vidare runt i slätstickning och 

minska 1 m vid varje mark (OBS! Dessa minska från m för 

undersidan av foten) på var annat varv 3-4-4-5-5 ggr = 24-27-32-

35-35-35 m kvar på varvet. Sticka till foten mäter ca 6-7-8-9-10 

cm eller önskad längs innan tåminskning. Fördela m jämnt på 

alla 4 strumpst. Minska får tån genom att minska 1 m i början av 

varje strumpst vart annat varv 3-3-3-4-4 ggr, därefter varje varv 

till det återstår 4-7-8-7-7 m. Dra tråden igenom de resterande m 

och fäst på avigan. Fäst all lösa trådar snyggt på avigan. Sticka 

den andra sockan likadant. 

Tvinna en snodd i vitt garn som mäter ca 40 cm och trä den 

igenom hålraden. 

HÄNGSELBYXA 

Börja överst på framstycket: Lägg upp 21-29-31-33-35 m på 

parst nr 3. Sticka 2 varv fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. 

På nästa varv stickas knapphål 3 m innan varje sida/ytterkant. 

Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp 

igen på nästa varv. Sticka totalt 6 varv i resår. Fortsätt nu med att 

sticka de 5 första och de 5 sista m i resår, de resterande m stickas 

i slätstickning. Öka 1 m i varje sida (innanför de 5 kantm) på vart 

annat varv till det är 37-49-59-63-65 m på varvet. Lägg arb åt 

sidan och sticka bakstycket på samma sätt men utan knapphål. 

Sätt bägge in bägge styckena på samma rundst och lägg upp 9-

11-13-13-13 m mellan varje stycke = mitt under ärmarna. Det 

skall nu vara 92-120-144-152-156 m på varvet. Sticka 1-1-2-2-3 

cm slätstickning (OBS! de nya m i sidan stickas i resår på de 

första 2-2-3-5-5 varven). Sticka nu 4 varv rätstickning. Vidare 

sticka 3-3-3-4-4 cm i resår med 1 rm, 1 am. Sticka 4 varv 

rätstickning. På nästa varv ökas det jämnt fördelat 8-10-16-18-24 

m till totalt 100-130-160-170-180 m. Sätt en mark i varje sida 

med 51-65-81-85-91 m till framstycket och 49-65-79-85-89 m 

till bakstycket + en mark i mittm fram och bak. Sticka byxans 

högra bak såhär: Börja med mittm mitt bak och sticka 6-7-7-7-8 

m slätstickning, vänd och sticka 11-13-13-13-15 m tillbaka. 

Fortsätt såhär med 5-6-6-6-7 m mer för varje vändning totalt 4 

ggr i varje sida. Sticka 1 varv slätstickning över alla m. Fortsätt 

runt i slätstickning och mönster enligt diagrammet till arb mäter 

ca 6-12-14-1-16 cm, mätt från de utökade m efter resårkanten. 

Öka för kil med 1 m på varje sida av mark mitt fram och bak på 

vart annat varv totalt 5-5-5-6-6 ggr = 20-20-20-24-24 utökade m 

(OBS! dessa stickas i slätstickning). På nästa varv maska av 11-

11-11-13-13 m mitt fram och 11-11-11-13-13 m mitt bak. Varje 

ben sticka färdigt för dig (= 49-64-79-84-89 m). Öka 1 m på 

insidan av benet till 50-65-80-85-90m. Sticka vidare runt i 

mönster som innan till benet mäter ca 9-11-11-13-15 cm. Minska 

på sista varvet jämnt fördelat till 40-44-48-48-52 m. Sticka 4 

varv rätstickning. Sticka därefter resår med 1 rm, 1 am runt till 



resårkanten mäter ca 2-2-3-3-3 cm. Sticka 4 varv rätstickning 

och maska därefter av. Sticka det andra benet likadant. 

Montering 
Sy ihop byxan i grenen. 

Hängslen (stickas för sig och sys på till slut): Lägg upp 7 m på 

parst nr 2,5. Sticka ca 4-4-5-5-6 cm i resår med 1 rm, 1 am. 

Maska av. Sticka en till på samma sätt. Sy fast hängslena på 

bakstycket (innanför resårkanten) och sy på knapparna fram. Fäst 

alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

 

 

 

Viking Baby ull       1114-11 
Täcke och påse      
Påsstorlek: Baby/1 mån     3/6 mån    9/12 mån 

Täckets storlek:     50 x 70 cm 

Garnalternativ: Viking Baby ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk Fiber (100% mjölkfibrer), 

nystan á 50 g. 

TÄCKE 

Vit nr 300 ca               4 nystan 

 

PÅSE 

Vit nr 300 ca              8         10    10 nystan 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 3 och 4 

+ 8-10-12 stk knappar till påsen 

Stickfasthet: 28 m i slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat!  
Stickfasthet dubbelt garn: 23 m i slätstickning på st nr 4 mäter 

ca 10 cm. 

v v
v v v v

v v upprepas
v v v v

v v
v v v v

sluta upprepas Börja här
såhär

 = rätt ( rätt på rätan, avigt på avigan)

v  = avigt ( avigt på rätan, rätt på avigan)

 
TÄCKE 
Lägg upp 161 m på st nr 3. Sticka vidare i mönster enligt 

diagrammet såhär: sticka 12 rm (dessa stickas rätt på alla varv 

och bildar sidkanten)-mönster över de nästa 137 m och avsluta 

med 12 rm (= kantm). Fortsätt såhär fram och tillbaka till arb 

mäter ca 70 cm. Maska av. 

PÅSE 

Lägg upp 102-112-122 m på st nr 4 med dubbelt garn. Sticka 4 

varv rätstickning. Vidare stickas det i resår med 1 rm. 1 am till 

kanten mäter ca 6 cm. Sticka 4 varv rätstickning. Fortsätt fram 

och tillbaka med mönster såhär: sticka 10 rm (dessa stickas rätt 

på alla varv och bildar kanten på påsen) – sticka mönster enligt 

diagrammet över de nästa 82-92-102 m – sluta med 10 rm. 

Fortsätt med denna indelning till arb mäter ca 40-50-65 cm (eller 

önskad längd).  Framstycket på påsen är nu stickad. Sätt en 

mark. Arb mäts vidare härifrån. Sticka med samma indelning och 

mönster till arb mäter 60-75-95 cm från mark, men efter 10 cm 

stickas det knapphål i varje sida genom att sticka 4 rm från 

kanten, maska av 2 m (som läggs upp igen på nästa varv). Sticka 

samma knapphål i motsatt sida. Det stickas totalt 4-5-6 knapphål 

med ca 10 cm mellanrum (det översta skall vara överst vid 

resårkanten på framstycket när den är nedvikt). De andra 

fördelas med jämna mellanrum. När arb mäter hel längd maska 

av, ev sätt m på en hjälptr. Vik avmaskningskanten överst dubbel 

med avigan mot varandra och sticka eller sy ihop toppen. Detta 

bildar luvan. Gör en tofs och fäst i toppen. Sy på 4-5-6 knappar 

på framstycket i varje sida motsvarande knapphålen på 

bakstycket. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

 

Viking Baby ull       1114-12 
Tröja, byxor, mössa och strumpor  
Storlekar:  3/6 9/12 mån 2         3/4 år 

Övervidd ca  51     58  64         71 cm 

Hel längd ca 25     30  36         40 cm 

Ärmlängd ca 20     24  28         31 cm 

Ärmvidd ca 12     13  15         16 cm 

Hals ca  13     14  16         17 cm 

Benlängd ca 19     23  30         40 cm 

Garnalternativ: Viking Baby ull (100% merino ull, 

superwash), Viking Pure Milk Fiber (100% mjölkfibrer), 

nystan á 50 g. 

 

TRÖJA 

Vit nr 300 ca   3       3  4     5 nystan 

Ljus grå nr 313 ca  1       1  1     1 nystan 

Röd nr 350 ca   1       1  1     1 nystan 

 

BYXOR OCH STRUMPOR 

Vit nr 300 ca    1        1  1     1 nystan 

Ljus grå nr 313 ca   3        3  4     5 nystan 

Röd nr 350 ca    1        1  1     1 nystan 

 

MÖSSA   3/9 mån           1-2 år         3-4 år 
Vit nr 300 ca        1  1     1 nystan 

Ljus grå nr 313 ca       1  1     1 nystan 

Röd nr 350 ca        1  1     1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: rundst och strumpst nr 2,5 och nr 3 

+4 knappar och 2 stk tryckknappar till tröjan 

+ gummiband till byxan 

 

Stickfasthet: 28 m i slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat!  

 

TRÖJA 

Lägg upp 140-160-176-196 m med lju grått på st nr 2,5. Sticka 2 

cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till rött och fortsätt som 

innan med 1 cm resår. Byt till vitt och st nr 3. Sticka vidare runt 

med mönster enligt diagrammet men på 1:a varvet ökas det 

jämnt fördelat till 144-162-180-198 m. När mönstret är färdigt 

fortsätt runt med slätstickning med vitt till arb mäter 13-16-19-22 

cm. Sätt en mark i varje sida med 73-81-91-99 m till framstycket 

och 71-81-89-99 m till bakstycket. Minska 6-6-8-8 m i varje sida 

(3-3-4-4- m på varje siad av mark). Sticka var del färdigt för sig. 

Bakstycket 
Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning som innan men minska 

på vartannat varv till ärmhål med 2 m 1 ggr och 1 m 1 ggr. 

Sticka till arb mäter 23-28-34-38 cm och ärmhålet mäter 10-11-

13-14 cm. Sätt de 17-21-23-27 mittersta m på en hjälptråd. 

Sticka varje axelkant färdigt för sig såhär: byt till rött och st nr 

2,5 och sticka 1 varv rätt från rätan. Sticka 2 varv med resår 1 

rm, 1 am. Byt till ljus grått och sticka 5 varv resår som innan. 

Maska av med räta och aviga m. Sticka den andra axeln likadant. 



Höger framstycke 
Sticka och minska som till ärmhålet på bakstycket men när arb 

mäter 21-26-32-35 cm, maska av de mittersta 9-11-15-17 m till 

halsringning. Sticka varje sida för sig och minska samtidigt 

vidare för hals på vartannat varv, 3 m 1 ggr och 2 m 1 ggr. Sticka 

till arb mäter lika långt som bakstycket. Byt till rött och st nr 2,5. 

Sticka 1 varv rätt från framsidan, därefter 2 varv resår med 1 rm, 

1 am. Byt till ljus grått och fortsätt med 5 varv resår som innan 

men sticka två knapphål på 1:a varvet genom att maska av 2 m 

som läggs upp nästa varv. Varje knapphål placeras 8-9-10-11 m 

innanför axelkanten och 7-8-9-10 m innanför halskanten, det 

sista placeras mellan dessa. När kanten är färdig, maska av löst 

med räta och aviga m. 

Vänster framstycke stickas likadant som höger framstycke men 

spegelvänt. 

Ärmar 

Lägg upp 36-40-44-44 m med grått på st nr 2,5. Sticka samma 

resår som på bålen. Byt till vitt och st nr 3. Sätt en mark mitt 

under ärmen (i början av varvet). Fortsätt med slätstickning och 

öka samtidigt 1 m på varje sida av mark med ca 1 cm i mellan 

varje ökning till 68-72-84-88 m. Sticka till ärmen mäter uppgett 

eller passande längd. Maska av 6-6-8-8 m mittunder ärmen (3-3-

4-4 m på varje sida av mark). Sticka vidare fram och tillbaka och 

minska i början av varje varv med 2 m 1 ggr och 1 m 1 ggr. 

Maska av de resterande m rätt. Sticka den andra ärmen likadant. 

 

Montering 
Sy ihop axeln genom att lägga axelkanterna över varandra med 

knapphålskanten överst och sy ihop kanten vid ärmen. 

Halskant på framstycket 
Börja vid axelkanten på vänster framstycke från rätan och plocka 

eller sticka upp 42-44-48-52 m med rött och nr 2,5. Sticka längst 

halsringningen och runt till axelkanten på höger framstycke. 

Sticka 1 varv avigt tillbaka. Sticka 2 varv resår fram och tillbaka 

med 1 rm, 1 am. Byt till ljus grått och fortsätt med 5 varv resår 

som innan. Maska av löst med räta och aviga m. 

Halskant på bakstycket 
Börja vid axelkanten på höger bakstycke med rött och st nr 2,5 

och sticka eller plocka upp 8 m från rätan, sticka m från 

hjälptråden från halsringningen och plocka eller sticka 8 m längs 

ändan på vänster axelkant. Sticka 1 varv avigt tillbaka samtidigt 

som maskantalet justeras till 38-38-46-46 m. Sticka halskanten 

likadant som på framstycket. 

Sy i ärmarna. Sy 2 knappar på varje axelkant och 1 tryckknapp i 

varje sida av halskanten. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

BYXA 

Börja överst på byxan och lägg upp 124-136-144-160 m med ljus 

grått på en liten rundst nr 2,5. Sticka 6-7-8-8 cm runt i resår med 

2 rm, 2 am (denna viks dubbel till slut = stickad dragsko). Byt till 

st nr 3. Sticka 1 varv slätstickning och öka samtidigt 20 m (lika 

för alla storlekar) till 144-156-164-180 m. Sätt en märktråd i 

varje sida med 72-78-82-90 m till varje del och sätt en mark runt 

de två m mitt fram och bak (= 35-38-40-44 m ut till varje 

sidmark). Fortsätt i slätstickning men sticka byxans högra bak 

såhär: börja mitt bak och sticka 6 m, vänd och sticka 12 m 

tillbaka. Vänd och sticka vidare med 6 m mer för varje vändning 

totalt 10-12-12-12-14 ggr = 5-6-6-6-7 ggr till varje sida. Sticka 

vidare med slätstickning över alla m till arb mäter ca 25-27-29-

31 cm från uppläggningskanten. Öka 1 m på varje sida av mittm 

fram och bak: 3 ggr på vartannat varv, därefter 2 ggr på varje 

varv = 164-176-184-200 m. Dela arb mitt fram och mitt bak med 

82-88-92-100 m till varje ben. 

Ben 

Sticka vidare runt i slätstickning men sätt en mark mitt på 

insidan av benet (början av varvet). Minska 1 m på varje sida av 

mark ca var 2-1,5-2,5-2,5 cm till 72 m (lika för alla storlekar). 

Sticka vidare till benet mäter ca 10-14-21-31 cm (eller 9 cm 

innan önskad längd).  Sticka mönster enligt diagrammet. När 

mönstret är färdigt stickas 1 varv där det minskas jämnt fördelat 

till 44-48-48-48 m. Byt till rött och st nr 2,5. Sticka 1 varv rätt 

och fortsätt i resår 2 rm, 2 am, 2 varv. Byt till vitt och sticka 5 

varv resår som innan. Maska av med räta och aviga m. Sticka det 

andra benet likadant. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Montering 

Sy ihop grenen. Vik resårbården överst mot avigan och sy ihop 

den till en dragsko. Trä ett gummiband i dragskon. 

MÖSSA 

Huvudmått:  38  41         43 cm 
Lägg upp 106-114-120 m i vitt på st nr 2,5. Sticka 2 cm runt i 

resår med 1 rm, 1 am. Byt till ljus grått och sticka 1 cm i resår 

som innan. Byt till rött och st nr 3. Sticka 1 varv rätt och öka 

jämnt fördelat till 108-126-126 m. Sticka vidare med mönster 

enligt diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätt i slätstickning 

med rött till arb mäter 14-15-16 cm. Minska för toppen såhär: 

sticka 4 rm, 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 2 varv utan 

minskningar. Sticka 3 rm, 2 m rätt tills varvet runt. 2 varav utan 

minskningar. Upprepa dessa minskningar på vart 3:e varv men 

med 1 m mindre mellan minskningarna till det är 18-21-21 m 

kvar. Sticka 2 och 2 m tills varvet runt. Klipp av tråden och dra 

den igenom de resterande m. Dra till och färst på avigan. 

Fästa alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

STRUMPOR 

Lägg upp 36-40-44-48 m med vitt på st nr 2,5. Sticka runt i resår 

med 1 rm, 1 am ca 3-4-5-5 cm. Byt till ljus grått och fortsätt med 

1 cm resår och avsluta med 1 varv slätstickning. Byt till rött och 

st nr 3. Sticka vidare i slätstickning till hela arb mäter 8-8-9-9 

cm. Fortsätt med häl över de bakersta 18-20-22-24 m. Sticka 20-

22-24-26 varv slätstickning fram och tillbaka. Starta minskningar 

för häl från rätan såhär: sticka 1 varv rätt till det återstår 7-8-8-9 

m. Lyft av 1 m löst, sticka 1 rm, dra över den lyfta m. Vänd arb 

och sticka am tillbaka till det återstår 7-8-8-9 m, sticka 2 m avigt 

tills. Vänd arb och sticka till det återstår 6-7-7-8 m, lyft av 1 m 

löst, sticka 1 rm, dra över den lyfta m, vänd arb och sticka avigt 

tillbaka till det återstår 6-7-7-8 m på varvet, sticka 2 m avigt tills. 

Vänd arb och fortsätt denna indelning med 1 m mindre förvarje 

minskning till det återstår 6-6-8-8 m på varvet. Sticka så de 6-6-

8-8 m på varvet, plocka upp 10-11-12-13 m längs hälkanten. 

Sticka m från varvet på framsidan av strumporna och plocka till 

slut upp 10-11-12-13 m längs andra hälkanten = 44-48-54-58 m 

på varvet. Sätt en mark i varje sida. Börja varvet mitt under foten 

och fortsätt runt i slätstickning (sticka vridet över de upp-

plockade m), samtidigt som det minskas 1 m innan 1:a sidmark 

och 1 m efter 2:a sidmark på vartannat varv till det återstår 36-

40-44-48 m. Fortsätt i slätstickning till hela foten mäter 8-9-10-

12 cm eller önskad längd innan tåminskning. Minska för tån med 

1 m i början av varje strumpst vartannat varv 4 ggr, därefter varje 

varv till det återstår 8 m. Klipp av tråden och dra den igenom de 

resterande m. Dra till och färst på avigan. Fäst alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

Sticka den andra strumpan likadant. 



MÖNSTER över 18 m

x x
x x x x

x x

upprepas

Mitt fram på mössan Börja härbeg her

₌ vitt på tröjan, grått på byxan, rött på mössan
₌ grått på tröjan,vitt på byxan och mössan

x ₌ rött på tröjan och byxan, grått på mössan
 

 


