VIKINGKATALOG NR 1209
Viking Eko Alpacka-Fox4you
Sjal, mössa och
handledsvärmare

1209-1

Storlek
Dam
Längd x bredd
136 x 35 cm
Huvudomfång
50 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
SJAL
Eko alpacka
Svart nr 404
MÖSSA OCH HANDLEDSVÄRMARE
Fox4you
nr 102

5 härvor

4 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 5 till sjal och strumpstickor
och liten rundsticka nr 8 till mössa och pulsvärmare
Stickfasthet: Eko alpacka: 24 m mönsterstickning på st nr 5
mäter ca 10 cm. Stickfasthet Fox4you: 11 m i bredden på p nr 8
mäter ca 10 cm.Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat
resultat.
SJAL
Stickas i 2 delar som sys ihop mitt bak.
Lägg upp 2+3+2 =7 m med Eko alpacka på st nr 5, sticka 2 v rätt
fram och tillbaka. Sticka mönster efter diagrammet och öka 2 m
på varje v se beskrivning. OBS! de första och sista 2 m är
kantm och stickas alltid rätt. Öka till tot 83 m på v och 3,5
mönsterrapporter. Fortsätt med mönster till arb mäter ca 86 cm =
½ sjalens längd mätt från mitt bak. Maska av alla m löst. Sticka
den andra delen på samma sätt. Sy ihop sjalen längs de
avmaskade m mitt bak.
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sluta med mönster här
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= 2 m vridat rätt tills

o

= 1 omslag
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Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m på st nr 8 och sticka
rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var
sida på vartannat v till det är 10 m på v. Sticka till öronlappen
mäter ca 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp på
samma sätt. Lägg upp 10 m mellan öronlapparna = mitt bak.
Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12 cm
från öronlappens början. Lägg upp 18 nya m mitt fram (=48m)
och fortsättrunt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt
bak (mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska för
toppen genom att sticka 4 rm- 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan
minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m
mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 2 v
slätstickning, minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills

= sätt 5 m på hjälpsticka framför arb,
4 rm, sticka m på hjälpstickan rätt
= sätt 4 m på en hjälpsticka bakom arb,
5 rm, sticka m på hjälpstickan rätt.

v runt = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till
och fäst ordentligt på avigan.
HANDLEDSVÄRMARE
Lägg upp 20 m på st nr 8, sticka till arb mäter 6-7 cm (eller till
halva nystanet är förbrukat). Maska av, sticka den andra
handledsvärmaren lika.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Krage och
handledsvärmare

Mössa, krage
1209-2 och handledsvärmare

Storlek
Dam
Huvudomfång
50 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
KRAGE
Eko alpacka Grå nr 415
Fox4you Färg 512

Viking Eko Alpacka-Fox4you

1 härva
5 nystan

HANDLEDSVÄRMARE
Fox4you nr 512
2 nystan
Eko alpacka färg nr 415, använd det som blir kvar från kragen
Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5 samt st nr 8
till Fox4you
Stickfasthet: Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10
cm.
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 4,5 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
OBS! STICKA HANDLEDSVÄRMARNA FÖRST DÅ DET
SKA ANVÄNDAS LITE AV EKOALPACKAN FRÅN
KRAGEN.
Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

HANDLEDSVÄRMARE
Lägg upp 36 m med Eko alpacka och strumpst nr 4,5. Sticka 2
rm, 2am runt i 3 cm. Byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt
och minska jämnt fördelat till 22 m. Sticka 15 cm runt i
slätstickning (ev till hela nystanet är slut). Vänd avigsidan ut, byt
till st nr 4,5 och Eko alpacka. Sticka 1v rätt och öka jämnt
fördelat till 36 m. Sticka 3 cm resår med 2 rm, 2 am. Maska av.
KRAGE
Börja överst: Lägg upp 88 m med Eko alpacka och st nr 4,5.
Sticka 2 rm, 2 am runt till polokragen är färdig, byt till st nr 8
och fortsätt runt i slätstickning med Fox4you men minska på
första v jämnt fördelat till 70 m. Sätt 7 markeringar runt med 10
m mellan varje markering. Fortsätt runt och öka vid varje
markering genom att sticka 1 rät framifrån, 1 rät bakifrån, 1 rätt
framifrån i samma m (= 2 utökade m vid var markering). Öka så
här vid var markering på ca vart 6:e v 4 ggr (= 126 m). Maska av
löst.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________

1209-3

Storlekar
Dam
Huvudomfång:
50 cm
Krage:
25x188 cm
Längd pulsvärmare:
25 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
KRAGE
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
HANDLEDSVÄRMARE
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102
HELA SETET
Eko alpacka
Svart nr 404
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 102

1 härva
1 härva
1 nystan

3 härvor
2 härvor
2 nystan

1 härva
1 härva
1 nystan

4 härvor
2 härvor
5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och
nr 8
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan
MÖSSA
Lägg upp 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 5 cm runt i
slätstickning. Byt till Eko alpacka, svart och st nr 5, sticka 1 v
rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 90 m. Fortsätt med
mönster efter diagrammet. Sticka till mössan mäter ca 21 cm från
upplägget, avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2
och 2m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom
resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

TOFS
Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickan Så M Inte Faller
Av.
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, sticka 1 v rätt och öka
till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka
1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på
nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På
sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä
den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen
på mössan.

Upprepas

Upprepas
= svart
= naturvitt

KRAGE
Lägg upp med svart Eko alpacka på st nr 4,5, 330 m. Sticka 5 cm
runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5 och fortsätt
med mönster efter diagrammet. När arb mäter 20 cm, byt till
Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till
200m. Sticka 5 cm slätstickning. Maska av. Fäst alla lösa trådar
snyggt på avigan. Kragen ”tvinnas” som en åtta och ligger
dubbel kring halsen.
HANDLEDSSVÄRMARE
Lägg upp 24 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 6 cm runt i
rätstickning. Byt till svart Eko alpacka och st nr 4,5, fortsätt i
resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 32 m.
När resåren mäter 6 cm, byt till st nr 5. Sticka 1 v rätt samtidigt
som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter
diagrammet. Sticka till arb mäter ca 23 cm. Sätt av för tumme så
här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1
m, sätt 4 m på hjälptråd, lägg upp 4 m bakom de avsatta m och
fortsätt med mönsterstickning v ut. Sticka 2 cm till med mönster,
sticka 1 v rätt och minska samtidigt jämnt fördelat till 32 m.
Sticka 3 cm runt i resår med 1 m vridet rätt, 1 avigt. Maska av.
Tumme i Eko alpacka. Sätt över de 4 m från hjälptråden på st nr
4,5, plocka eller sticka upp 6 m på baksidan av tummen och
fördela m på 3 stickor. Sticka 5 v i resår med 1 m vridet rätt, 1
avig. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Vik
pälskanten dubbel mot rätan så att den skymmer resåren. Sticka
den andra pulsvärmaren på samma sätt men med tummen i
motsatt sida.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.

Fox4you
Mössa med öronlappar

1209-4

Storlek
Dam
Huvudvidd ca
50 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Fox4you nr 706 ca
Eko alpacka nr 404 (ev rest i svart ull)

4 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 8
Stickfasthet: 11 m i slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m på st nr 8 och sticka
rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var
sida på vartannat v till det är 10 m på stickan. Sticka till
öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster
öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt
bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12
cm från öronlappens början. Lägg arb åt sidan.
Skärm: Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och
tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.
Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt
sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak
(mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska nu för topp
genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan
minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m
mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v
slätstickning, minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills
v runt = 8 m på v. Klipp av tråden och trä genom rest m, dra till
och fäst ordentligt på avigan.
Vik skärmen fram och sy fast den med några stygn. Tvinna 2 st
snoddar i svart Eko alpacka (eller restgarn) som mäter ca 30 cm.
Sy fast dem i var ände av öronlapparna.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa, krage och vantar

1209-5

Storlekar
Dam
Huvudomfång:
50 cm
Hals omkrets:
68 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa
v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v
sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den
genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på
mössan.

vvv
vvv
vvv
vvv
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vvv
vvv
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gje nta s

gje nta s

MÖSSA
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702
KRAGE
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

be g he r

1 härva

= re tt på re tte n,
på vra nge n l øfte s m l øs t a v me d trå de n fora n a rb
NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av
med tråden bak på hver 2. omg

1 nystan
v = vra ng på retten, rett på vra ngen

2 härvor
3 nystan
Gjentas =Upprepas
Beg her =Börja här

VANTAR
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702
HELA SETET
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

1 härva
1 nystan

Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb =
rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb
OBS! När arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden
bakom på vartannat v
Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan

3 härvor
5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och
nr 8
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Lägg upp 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 10 cm runt i
slätstickning, byt till Eko alpacka och st nr 5. Sticka 1 v rätt och
öka på 2:a v jämnt fördelat till 96 m. Sticka mönster efter
diagrammet, när arb mäter ca 20 cm minskas 1 m i vart aviga fält
var 3:e v 2 ggr. Sticka 1 v utan minskning, sticka 2 m rätt tills till
det återstår 12 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m,
dra till och fäst ordentligt på avigan.
TOFS
Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickan Så M Inte Faller
Av.
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till
8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v

KRAGE
Lägg upp 88 m med Fox4you på st nr 8 och sticka runt 5 cm i
slätstickning. Byt till Eko alpacka och st nr 5 och sticka 2 v rätt
och öka på andra v jämnt fördelat till144 m. Sticka mönster efter
diagrammet. När arb mäter 25 cm minska jämnt fördelat till 88
m. Byt till Fox4you och st nr 8. Fortsätt i slätstickning 5 cm,
Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg som
stickas i Fox4you bör tvättas.
VANTAR
Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 36 m. Sticka runt 5 cm i
resår med 1 rm, 1 am, byt till st nr 5 och fortsätt 3 cm i
slätstickning. Sätt en markering i var sida med 18 m till var del.
Minskning för tumme: Börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m,
sätt 5 m på en hjälptråd lägg upp 5 m bakom de avsatta m och
sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 8 cm från
tummen eller till ca 3 cm före hel längd.
Minska så här: sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkering och
2 m rätt tills efter, gör likadant i båda sidor. Upprepa denna
minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden
och trä den genom resterande m.
Tumme: Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7
m bakom tummen och fördela m på tre stickor, sticka runt i
slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd).
Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och
trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar.
Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8, 22 m längs
resårkanten, sticka 8 cm runt i slätstickning (eller så ett nystan
räcker som pälskant till bägge vantarna). Maska av. Sticka den
andra vanten på samma sätt men i tummen på motsatt sida. Fäst

alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg stickade i Fox4you
bör tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa och vantar

1209-6

Storlek
Dam
Huvudomfång
50 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA OCH VANTAR
Eko alpacka beige nr 407 ca
Fox4you nr 792 ca

1 härva
4 nystan

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 8, strumpstickor nr 5 och nr
8 mm.

markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i
slätstickning och flätmönster över 6 m (placeras mitt på
översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.
Kil för tumme: Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm,
öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet
på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt
runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11
m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan
av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till
arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd).
Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m
vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering
(OBS! Fortsätt med flätmönster så långt som det låter sig göras).
Fortsätt nu och minska på varje v till det är 4 m kvar. Klipp av
tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst
ordentligt på avigan.
Tumme: Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller
plocka upp 1 ny m bakom tummen= 12 m. Sticka slätstickning
till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom
att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä
den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en
vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida. Alla
plagg i Fox4you bör tvättas.

Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m med Fox4you på st nr
8 och sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det
ökas 1 m i var sida på vartannat v till det är 10 m på v. Sticka till
öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster
öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt
bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12
cm mätt från början av öronlappen. Lägg arb åt sidan.
Skärm: Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och
tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.
Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt
sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak
(mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska för toppen
genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan
minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m
mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v
slätstickning. Minska därefter genom att sticka 2 m rätt tills v
runt = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m.
Dra till och fäst ordentligt på avigan. Vik upp skärmen fram och
fäst den med några enkla stygn.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
VANTAR
Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i
slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko
alpacka, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt

upprepas

= rätt
= sätt 3 m på hjälpsticka framför
arb, sticka 3 rm, sticka m på
hjälpstickan rätt.

____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Muff

1209-7

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
Eko alpacka
naturvit nr 402
Fox4you
brun nr 792

1 härva
2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5 till Eko
alpacka och nr 8 till Fox4you
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 4,5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MUFF
Lägg upp 72 m med Eko alpacka och st nr 4,5, sticka 6 cm resår
med 2 rm, 2 am. Byt till Fox4you och st nr 8, sticka 1 v rätt
samtidigt som det stickas 2 och 2 m rätt tills = 36 m. Sticka till
bägge nystanen är slut, byt till st nr 4,5 och Eko alpacka. Sticka 1
v runt samtidigt som det ökas 1 m i var m v runt = 72 m. Sticka 6
cm runt i resår som i början. Maska av i resår. Vik kanterna i var
sida dubbelt mot avigan så det bildas en kanal. Låt ändarna vara
öppna så man kan trä en snodd igenom. Sy ihop längs kanten på
pälsdelen med sytråd.
Snodd runt halsen
Fläta en snodd (med 4 trådar i varje del). Fläta till snodden mäter
ca 200-220 cm. Trä den genom kanalen i var sida på muffen och
knyt den bak i nacken.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.

(OBS! Fortsätt med flätmönster så långt som det låter sig göras).
Fortsätt nu och minska på varje v till det är 4 m kvar. Klipp av
tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst
ordentligt på avigan.
Tumme: Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller
plocka upp 1 ny m bakom tummen = 12 m. Sticka slätstickning
till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom
att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä
den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en
vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida.

upprepas

= rätt

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

= sätt 3 m på hjälpsticka framför
arb, sticka 3 rm, sticka m på
hjälpstickan rätt.

____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Vantar och halsduk

1209-8

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
VANTAR OCH HALSDUK
Eko alpacka beige nr 407
Fox4you nr 792 ca

4 härvor
2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 till Eko
alpacka och st 8 till Fox4you + virknål nr 6 mm.
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
VANTAR
Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i
slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko
alpacka, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt
markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i
slätstickning och flätmönster över 6 m (placeras mitt på
översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.
Kil för tumme: Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm,
öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet
på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt
runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11
m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan
av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till
arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd).
Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m
vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering

HALSDUK
Lägg upp 36 m på st nr 5 med Eko alpacka, fortsätt sticka så här:
3 m mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje
varv) - 6 m flätmönster - 6 rm - 6 m flätmönster - 6 rm - 6 m
flätmönster - 3 m mosstickning. Fortsätt fram och tillbaka med
denna indelning till arb mäter ca 180 cm. Maska av. Virka ett v
med fasta maskor med Fox4you och virknål nr 6mm. Virka från
avigan så att pälsen lägger sig snyggt mot rätsidan. Sträck hela
tiden i arb så att kanten inte blir för lös eller för stram.
Alla plagg som stickas i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa, vantar
och benvärmare

1209-9

Storlekar
Dam
Huvudomfång mössa
50 cm
Längd benvärmare
38 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512
BENVÄRMARE
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413

1 härva
1 härva
1 nystan

1 härva
1 härva

Fox4you
Nr 512
VANTAR
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413

1 nystan

1 härva
1 härva

den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen
på mössan.
Virka en kant med fm runt hela kanten av mössan med Fox4you
och virknål nr 6 mm. Obs! Virka från avigsidan, så att pälshåren
lägger sig snyggt på rätan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

Fox4you
Nr 512
HELA SETET:
Eko alpacka
Lila nr 468
Grå nr 413
Fox4you
Nr 512

1 nystan

3 härvor
2 härvor
3 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8 + virknål nr 6 mm
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att
stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BJÖRNBÄRS MÖNSTER
(Obs! När björnbärs mönstret stickas runt blir rätsidan på
insidan av arb och måste därför vändas med avigsidan ut
innan man stickar vidare.)
Varv 1: avigt
Varv 2: * sticka 3 m i samma m genom att sticka 1 rm, 1 am, 1
rm Sticka nästa 3 m avigt tills *, upprepa från * till * varvet runt.
Varv 3: avigt
Varv 4: * 3 m avigt tills, 3 m i samma m (som på varv 2) *,
upprepa från * till * varvet runt.
Dessa 4 varv bildar mönstret och upprepas till arb mäter ca 15
cm från uppläggningen.

MÖSSA
Lägg upp på st nr 4,5 med Eko alpacka i grått, 89 m. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje varv.
Sticka 1 varv avigt och öka samtidigt jämnt fördelat till 96 m.
Fortsätt med björnbärs mönster som förklarat ovan till arb mäter
6 cm. Vänd arb med avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och lila. Sätt 4
mark runt mössan med 24 m mellan varje mark. Sticka 2 cm i
slätstickning. Öka 1 m på varje sidan av mark = 8 m. Upprepa
ökningarna på varannan cm 2 ggr = 120 m. Fortsätt med
slätstickning till arb mäter 19 cm. Minska 1 m på varje sida av
mark tot 3 ggr varannan cm = 96 m. När arb mäter 23 cm
minskas för topp såhär: sticka 6 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa
v ut. Sticka 5 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Upprepa
dessa minskningar på varje v, men med 1 m mindre mellan
minskningar till det återstår 24 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills till
det återstår 6 m. Klipp av tråden och trä den genom de rest m.
Dra till och färst på avigan.
Tofs
OBS! håll till garnet ordentligt på stickan så inte m faller av.
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, sticka 1 v rätt och öka
till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka
1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på
nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På
sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä

VANTAR
Lägg upp med grått i Eko alpacka på st nr 4,5, 37 m. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis varje v. Sticka
1 varv avigt och öka jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med
björnbärs mönstret som förklarat till arb mäter 9 cm. Vänd
avigsidan ut. Byt till lila och st nr 5. Fortsätt i slätstickning 5 cm.
Minskning för tumme: Sätt en mark i varje med 20 m till varje
del. Sticka 1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälptråd, lägg upp 5
nya m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i
slätstickning till arb mäter ca 24 cm från tummen eller ca 3 cm
från hel längd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före
sidomarkeringen och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på
bägge sidor, upprepa denna minskning på varje v till det återstår
4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m.
Tumme: Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7
m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i
slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd).
Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av
tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar snyggt på
avigan. Virka en kant med fm i Fox4you längs hela kanten på
vanten med virknål nr 6 mm. Obs! Virka från avigsidan, så att
pälshåren lägger sig snyggt på rätan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Sticka den andra vanten lika men med tummen i motsatt sida.
Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

BENVÄRMARE
Lägg upp med Eko alpacka i grått, 71 m på st nr 4,5. Sticka 3
varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje v.
Sticka 1 v avigt och öka jämnt fördelat till 72 m. Fortsätt med
björnbärs mönstret som beskrivit ovan till arb mäter 10 cm. Byt
till lila och st nr 5. Sticka slätstickning till arb mäter 30 cm eller
4 cm innan önskad längd. Minska jämnt fördelat till 51 m. Byt
till st nr 4,5. Sticka 3-4 cm i mosstickning. Maska av.
Virka en kant med Fox4you överst på benvärmaren (vid
björnbärs mönstret). Använd virknål nr 6 mm och virka fm från
avigan så att håret på pälsen ligger snyggt på framsidan av arb.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den andra
benvärmaren på samma sätt. Alla plagg stickat i Fox4you bör
tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa, halsduk, vantar
och benvärmare

1209-10

Storlekar
Barn
Huvudomfång mössa
47 cm
Längd halsduk
130 cm
Längd benvärmare
33 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
MÖSSA
Eko alpacka
Ljuslila nr 467
Lila nr 468
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702
HALSDUK
Eko alpacka
Ljuslila nr 467
Lila nr 468
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702
VANTAR OCH BENVÄRMARE
Eko alpacka
Ljuslila nr 467
Lila nr 468
Ljusrosa nr 466
Eller rester från mössan
Fox4you
Nr 702
HELA SETET:
Eko alpacka
Ljuslila nr 467
Lila nr 468
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702

2 härvor
1 härva
1 härva

MÖSSA
Börja med höger öronlapp: Lägg upp 7 m med Fox4you på st nr
8, sticka rätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida
på vartannat v till det är 13 m på v. Sticka till öronlappen mäter
ca 9 cm. Lägg arb åt sidan och sticka den vänstra öronlappen
lika. Fortsätt runt så här: Sticka vänster öronlapp, lägg upp 17
nya m = fram på mössan, sticka höger öronlapp, lägg upp 8 nya
m = bak på mössan = 51 m. Sticka 5 cm runt i slätstickning. Byt
till Eko alpacka, ljuslila och st nr 5, sticka 1 v rätt och öka
samtidigt jämnt fördelat till 84 m. Börja v mitt bak och sticka
mönster efter diagrammet. När mönstret är färdigt, fortsätt med
ljuslila och sticka till arb mäter ca 19 cm, mätt mitt fram. Minska
för toppen så här: Sticka 4 rm, 2 m rätt tills, upprepa v runt.
Sticka 1 v rätt. Sticka 3 rm, 2 m rätt tills upprepa v runt. Sticka 1
v rätt, upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre
mellan varje minskning till det är 28 m på v. Sticka 2 och 2 m
rätt tills 2 v = 7 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra
till och fäst ordentligt på avigan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

2 härvor
1 härva
2 härvor

Tofs
OBS! håll till garnet ordentligt på stickan så inte m faller av.
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till
8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v
rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa
v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v
sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä
den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen
på mössan.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan

1 nystan

Sy fast en liten kristallpärla i mitten på varje stjärnmönstret.

1 nystan

Trä en tredubbel tråd i Eko alpacka ca 1 m lång i änden av varje
öronlapp, fläta till flätor att knyta med.
2 härvor
1 härva
1 härva

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvätta.

2 nystan

x

4 härvor
1 härva
2 härvor

x

x

x x x
x x x

x

x
x

x

x x x
x x x

x

3 nystan
Upprepas
= ljus lila

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8 + kristallpärlor, Panduro
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

Börja här

= lila
x

= ljus rosa

HALSDUK
OBS! Då halsduken stickas runt med spetsar i var ände är det
bästa att fästa lösa trådar efter hand som man byter färg!
Lägg upp 8 m i Eko alpacka och ljuslila på st nr 5. Fördela m på
4 stickor, sätt en markering vid v början och sticka slätstickning
runt och öka på vart 4:e v med 1 m i början och slutet av varje v
vid markeringen till det är 56 m på v. Fortsätt med 5 cm
slätstickning, sticka mönster efter diagrammet. Sticka vidare i
ljusrosa till arb mäter ca 86-106 cm eller ca 24 cm från önskad
längd. Sticka mönster efter diagrammet. Sticka 5 cm

slätstickning med ljuslila, minska 1 m i början och slutet av varje
sticka på vart 4:e v till det återstår 8 m på v. Klipp av tråden och
trä den genom de rest m. Sticka 2 pälstofsar i varje färg i olika
storlekar. Sy fast en tofs i var färg + 1 pälstofs i var ände av
halsduken.
BENVÄRMARE
Lägg upp med Fox4you 34 m på st nr 8, sticka 8 cm runt i
slätstickning, byt till ljuslila Eko alpacka och st nr 5. Fortsätt i
slätstickning men öka på första v jämnt fördelat till 56 m. När
arb mäter ca 22 cm stickas mönster efter diagrammet. Fortsätt i
ljuslila och slätstickning till det återstår 7 cm före uppgett eller
önskad längd. Byt till mörklila. Sticka 1 v slätstickning därefter 7
cm resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Maska av. Fäst alla lösa trådar
snyggt på avigan. Sticka den andra benvärmaren på samma sätt.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvätta.
VANTAR
Lägg upp med mörklila i Eko alpacka på st nr 4,5, 36 m. Sticka
runt 5 cm i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5 och ljuslila.
Fortsätt 5 cm i slätstickning, sätt en markering i var sida med 18
m till var del.
Minskning för tumme: Börja vid den ena sidomarkeringen, sticka
1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälptråd, lägg upp 4 nya m
bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning
till arb mäter 8 cm från tummen eller ca 3 cm från hel längd.
Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkeringen
och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på bägge sidor,
upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v.
Klipp av tråden och trä den genom rest m.
Tumme: Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7
m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i
slätstickning till tummen mäter ca 5 cm (eller önskad längd).
Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av
tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar snyggt på
avigan. Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8 ca 22 m
längs resårkanten, sticka 8 cm (eller önskad längd) runt i
slätstickning. Maska av.
Sticka den andra vanten på samma sätt men med tummen i
motsatt sida. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Brodera
stjärnan i mönsterdiagrammet mitt fram på vanten. Sy på en
kristallpärla i mitten av bägge mönsterstjärnorna.
Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Krage med luva
och vantar

1209-11

Storlekar
2/4
6/8 år
Huvudomfång
43
46 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
KRAGE MED LUVA
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

2

2 härvor

1

1 nystan

VANTAR
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

1

1 härva

1

1 nystan

HELA SETET
Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Fox4you
Nr 702

3

3 härvor

2

3 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8 + 4 knappar till kragen.
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

KRAGE MED LUVA
Börja nertill, lägg upp 54-58 m med Fox4you på st nr 8, sticka 4
cm rätt fram och tillbaka, byt till Eko alpacka och st nr 4,5.
Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 87-95 m.
Sticka 2 cm fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am men de
första och sista 8 m på v är framkanter och stickas alltid rätt. Byt
till st nr 5, på nästa v sticka så här: 3 rm, maska av 2 m till
knapphål som läggs upp igen på nästa v, 3 rm, fortsätt med resår
och avsluta med 8 rm. Fortsätt med mönster efter diagrammet
mellan framkanterna och sticka samtidigt 3 nya knapphål i höger
framkant med ca 6-7 cm emellan. Sticka till arb mäter 22-25 cm
och fortsätt sedan i resår och framkanter lika som i början av arb.
Maska av de 8 första och sista m på v. Sätt en markering mitt på
arb = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning men de
första och sista 6 m stickas i resår med 1 rm, 1 am. Öka samtidigt
1 m på var sida av markeringen mitt bak, första gången efter 2
cm, därefter var 5-6 cm tot 4 ggr. När luvan mäter 17-20 cm,
lägg upp 2 nya m mitt bak med 11-13 m emellan = 5-6 m på var
sida av tidigare markering. Fortsätt i slätstickning som förut men
minska samtidigt 1 m efter 1:a markeringen och före 2:a
markeringen på vartannat v 5-6 ggr. När luvan mäter ca 23-26
cm delas arb mitt bak och hälften av m sätts på hjälpsticka. Sy
ihop luvan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Tofs
Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till
8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v
rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa
v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v
sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den
genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på
mössan.
Pälskant
Sticka eller plocka upp med Fox4you 50-58 m längs kanten med
st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka till garnet är slut men se till
att det finns tillräckligt kvar för avmaskning. Maska av löst.
Om så önskas kan det göras en snodd med tofsar på luvan så här:

Sticka två tofsar som beskrivs ovan. Tvinna en dubbel tråd i Eko
alpacka till tofs snodden, se till så längden blir så lång som
önskas. Vik pälskanten på luvan dubbel mot avigan så det blidas
en kanal och lägg snodden inuti, sy fast kanten med lösa stygn.
Fäst en tofs i var ände av snodden.
(Obs! Tofssnöret är i avbildat i katalogen)

Viking Eko Alpacka – Fox4you

Sy i knappar så att de överensstämmer med knapphålen. Alla
plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

Storlek
Barn
Huvudomfång:
44 cm
Krage
20x150 cm
Längd pulsvärmare
20 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
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vvv
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gje nta s

Mössa, krage
och handledsvärmare

1209-12

gje nta s
be g he r
= re tt på re tte n,
på vra nge n l øfte s m l øs t a v me d trå de n fora n a rb
NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av
med tråden bak på hver 2. omg

v = vra ng på retten, rett på vra ngen

Gjentas =Upprepas
Beg her =Börja här
Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb =
rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb
OBS! När arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden
bakom på vartannat v
Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan
VANTAR
Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 28-32 m. Sticka runt 3-4 cm
i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5, fortsätt 2-2 cm i
slätstickning. Sätt en markering i var sida med 14-16 m till var
del.
Minskning för tumme: börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m,
sätt 3-4 m på en hjälptråd, lägg upp 3-4 m bakom de avsatta m
och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 6-7 cm
från tummen eller ca 3 cm från hellängd. Minska så här: Sticka 2
m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter
markering, lika på båda sidor. Upprepa denna minskning på varje
v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom
rest m.
Tumme: Sätt in 3-4 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 56 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor, sticka runt i
slätstickning till tummen mäter 3-4 cm (eller önskad längd).
Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av
tråden och trä den genom rest m. Fäst alla lösa trådar snyggt på
avigan.
Pälskant
Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8 ca 18-20 m längs
resårkanten, sticka 4-6 cm runt i slätstickning (eller så att 1
nystan räcker till pälskant på båda vantar). Maska av. Sticka den
andra vanten lika fast med tummen i motsatt sida.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

MÖSSA
Eko alpacka
Mörkrosa nr 464
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702
KRAGE
Eko alpacka
Mörkrosa nr 464
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702
HANDLEDSVÄRMARE
Eko alpacka
Mörkrosa nr 464
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702
HELA SETET
Eko alpacka
Mörkrosa nr 464
Ljusrosa nr 466
Fox4you
Nr 702

1 härva
1 härva
1 nystan

2 härvor
2 härvor
1 nystan

1 härva
1 härva
1 nystan

3 härvor
2 härvor
5 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr
8
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Börja på höger öronlapp: lägg upp 6 m med Fox4you på st nr 8,
sticka rätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida på
vartannat v till det är 12 m på v. Sticka till öronlappen mäter ca 8
cm, lägg arb åt sidan och sticka den vänstra på samma sätt.
Fortsätt runt på mössan så här: sticka vänster öronlapp, lägg upp
16 nya m= fram på mössan, sticka höger öronlapp, lägg upp 8
nya m = bak på mössan = 48 m. Sticka 5 cm runt i slätstickning.

Byt till Eko alpacka, mörkrosa och st nr 5. Sticka 1 v rätt och öka
samtidigt jämnt fördelat till 80 m. Fortsätt med mönster efter
diagrammet och sticka till mössan mäter ca 18 cm mätt från mitt
fram. Avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2 och 2
m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom de rest m,
dra till och fäst ordentligt på avigan. Fäst alla lösa trådar snyggt
på avigan.
Sticka en tofs så här: Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you,
sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och
fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m.
Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt,
minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt =
4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst
tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan. Alla plagg stickade i
Fox4you bör tvättas.

Upprepas

Upprepas
= mörk rosa
= ljus rosa

KRAGE
Lägg upp med Eko alpacka i mörkrosa på st nr 4,5 270 m, sticka
runt 4-5 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5
och fortsätt med mönster efter diagrammet. När arb mäter 16 cm,
byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt
fördelat till 165 m, sticka 4 cm slätstickning. Maska av till en
jämn kant som inte är för hård eller lös. Fäst alla lösa trådar
snyggt på avigan. Kragen ”vrids” till en åtta och ska ligga dubbel
runt halsen. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.
HANDLEDSVÄRMARE
Lägg upp 26 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 5-6 cm runt i
rätstickning, byt till mörk rosa Eko alpacka och st nr 4,5. Fortsätt
i resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 36 m.
När resåren mäter 5 cm, byt till st nr 5, sticka 1 v rätt samtidigt
som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter
diagrammet. Sticka till arb mäter 17 cm, sätt av för tummen så
här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1
m, sätt över 5 m på en hjälptråd, lägg upp 5 m bakom de avsatta
m och fortsätt med mönsterstickning v ut. Fortsätt med mönster
som förut till arb mäter ca 18 cm. Sticka 1 v rätt och minska
samtidigt jämnt fördelat till 36 m. Sticka 2 cm runt i resår med 1
vridet rätt, 1 avig. Maska av.
Tumme (eko alpacka mörkrosa): Sätt de 5 m från hjälpstickan
på st nr 4,5, plocka eller sticka upp 7 m på baksidan av tummen
och fördela m på 3 stickor. Sticka 4 v resår med 1 vridet rätt, 1
avig m. Maska av.
Fäst alla lösa trådar, sticka den andra handledsvärmaren lika men
med tummen i motsatt sida.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.
____________________________________________________

Viking Eko Alpacka-Fox4you
Mössa och halsduk
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Storlekar
2/4
6/8 år
Huvudomfång
43
46 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

Eko alpacka
Naturvitt nr 402
Cerise nr 463
Grått nr 415
Fox4you
Nr 792

3
1
1

4 härvor
1 härva
1 härva

1

1 nystan

Stickor och tillbehör: Strump och rundsticka nr 4,5, nr 5 och nr
8
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA
Lägg upp med naturvitt 78-84 m på st nr 4,5, sticka 3-4 cm runt i
resår med 2 rm, 2 am. Byt till cerise och st nr 5. Sticka 1 v cerise
- 1 v naturvitt - 1 v cerise. Fortsätt med mönster efter
diagrammet, när arb mäter 23-25 cm, sätt en markering i var sida
med 39-42 m till var del. Fortsätt i slätstickning och naturvitt
men minska samtidigt till en spets genom att sticka 2 m vridet
rätt tills före varje markering och 2 m rätt tills efter
markeringarna. När det återstår 26-28 m på v byt till grått.
Fortsätt och minska på samma sätt som förut till alla m
avmaskade. Klipp av tråden och fäst den snyggt på avigan.
Öron
Lägg upp 8 m med Fox4you på st nr 8, sticka 3 v rätt fram och
tillbaka, maska av 1 m i början av varje v 3 ggr = 5 m. Maska av.
Vik spetsen på mössan framåt mot resåren så att nosen pekar
neråt.
Brodera 2 ögon och sy fast öronen (se bilden)
Fäst nosen med ett par stygn på mössan. Alla plagg stickat i
Fox4you bör tvättas.
HALSDUK
OBS! Då halsduken stickas runt med spetsar i var ände är det
bästa att fästa lösa trådar efter hand som man byter nystan!
Lägg upp 8 m i Eko alpacka och grått på st nr 4,5. Fördela m på
4 stickor, sticka slätstickning runt och öka i början och slutet av
v på vart 4:e v men när arb mäter 4 cm byt till naturvitt. När det
är 48 m på v, sticka 3 v rätt och på 4:e v öka jämnt fördelat till
54 m. Fortsätt med 7 cm slätstickning, byt till cerise, sticka 1 v
cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise. Fortsätt i mönster efter
diagrammet. När arb mäter ca 87-97 cm eller 23 cm från önskad

längd, byt till cerise. Sticka 1 v cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise.
Byt till naturvitt. Sticka 7 cm slätstickning. Minska 6 m jämnt
fördelat till 48 m och sticka 3 v rätt utan minskning: Minska 1 m
i början och slutet av varje v = 8 m i var minskning på vart 4:e v.
Avsluta med grått på samma sätt som i början av halsduken till
det återstår 8 m på v. Klipp av tråden och trä den genom de
resterande m. Fäst ändtrådarna. Lägg halsduken platt och ånga
försiktigt med en våt handduk. Sy 2 ögon på var ände av
halsduken.
Öron
Sticka 4 öron som förklaras under mössavsnittet.
Sy på öronen i var ände av halsduken.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

Upprepas

Upprepas
= naturvitt
= Cerise
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