Viking Mohair
Tröja

1214-1

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längde fram
41
51
55 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Lila nr 367

4

5

6 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am i 4 cm. Fortsätt sticka i rätstickning till arb mäter ca 4656-61 cm. Maska av.
FRAMSTYCKET
Lägg upp likadant och sticka som bakstycket men när arb mäter
ca 36-46-50 cm, maska av de 10-10-12 mittersta m för halsen
och sticka var del för sig. Maska därefter av för halsringning på
vartannat v med 1 m tot 3 ggr. Sticka till arb mäter ca 41-51-55
cm. Maska av. Sticka den andra delen på samma sätt men
spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 m i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 5
½ cm . Sicka till det är 42 – 48 – 52 maskor på stickan och ärmen
mäter 31 – 36 – 42 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop på axlarna. Sy i hop i varje sida (OBS:
Tröjan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett sprund på
ca 5 – 6 – 7 cm upp från framstycket och ca 18 – 20 – 22 cm
öppning för ärmhål. Sy ihop under ärmarna och sy fast dem till
bålen.

Tröja

1214-2

Storlekar
Small
Medium
Large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
8

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 68 – 71 – 74 cm. Maska av.
FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som på bakstycket men när arb mäter ca
56 – 59 – 62 cm, maska av de 12 – 14 – 14 mittersta m för hals
och sticka var del för sig. Maska därefter av på vartannat v med 1
m tot 4 ggr. Sticka till arb mäter ca 62 – 65 – 68 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning,
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 4 ½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna, i hop sidsömmarna (OBS:
Tröjan ska vara längre bak), men låt det vara ett sprund kvar på
ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket och ca 25 – 26 – 28 cm till
ärmhålsöppning. Sy i hop under ärmen och sy fast dem till bålen.

Viking Mohair
Tröja

1214-3

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV: Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Svart nr 303
Mörkgrå nr 315
Ljusgrå nr 313
Vit nr 300

3
2
2
2

3
3
3
2

4 nystan
3 nystan
3 nystan
3 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.

Viking Mohair

Ljusgrå nr 313

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

8

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.

9 nystan

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
RÄNDER: * 15 cm svart, 15 cm mörkgrå, 15 cm ljusgrå och 15
cm vit *. upprepa från * till *.
BAKSTYCKE
Lägg upp med svart, 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka
resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i
rätstickning och ränder (som förklaras i rutan ovan) till arbetet
mäter ca 68 – 71 – 74 cm. Maska av.

FRAMSTYCKET
Lägg upp lika och sticka som på bakstycket men sticka den
första randen 6 cm kortare fram (så du får ränderna att stämma i
sidan). När arb mäter ca 56 – 59 – 62 cm maska av de 12 – 14 –
14 mittersta maskorna för hals och sticka var del för sig. Fortsätt
att maska av för halsringning på vartannat v med 1 m tot 4 ggr.
Sticka till arb mäter ca 62 – 65 – 68 cm. Maska av.
Den andre sidan stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp med svart, 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka
resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i
rätstickning och ränder samtidigt som det ökas 1 maska i var
sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Sticka till det är 60 – 62 –
68 maskor på stickan och ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska
av. Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING
Sy i hop axelsömmarna. OBS! Västen ska vara längre bak. Sy i
hop i var sida men låt det vara ett sprund på ca 5 cm upp från
framstycket. Viktigt att låta det vara ca 28-29-30 cm öppning till
ärmhål.
Sy i ärmarna.
Halskant: Börja nederst på höger sida och plocka eller sticka
upp ca 92-96-100 m längs framstycket – bak i nacken – och ner
längs vänster framstycke. Sticka 4 v fram och tillbaka i resår med
2 rm, 2 am. Maska av i räta och aviga m. Lägg halskanten dubbel
över varandra mitt fram och sy ihop snyggt.
Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Viking Mohair
Tröja

1214-5

MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna, sy i hop sidsömmarna
(OBS: Tröjan ska vara längre bak, se till så ränderna stämmer) ,
men låt det vara ett sprund kvar på ca 7 – 8 – 8 cm upp från
framstycket och ca 25 – 26 – 28 cm till ärmhålsöppning. Sy i hop
under ärmen och sy fast dem till bålen.

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längd fram
41
51
55 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.

Viking Mohair

Ljusgrå nr 313

Väst

1214-4

Storlekar
small
medium
large
Övervidd:
110
117
127 cm
Hel längd bak:
58
60
61 cm
Hel längd fram:
54
56
57 cm
Ärmlängd:
10
12
14 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Grått nr 315 ca

6

6

7 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 66-70-76 m på st nr 7 och sticka 4 v fram och tillbaka i
resår med 2 rm, 2 am. Fortsätt i rätstickning till arb mäter ca 5860-61 cm. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp 66-70-76 m på st nr 7 och sticka 4 v fram och tillbaka i
resår med 2 rm, 2 am. Fortsätt i resår till arb ca 25-26-27 cm.
Maska av de mittersta 6 m och sticka var sida för sig. Börja med
höger framstycke och fortsätt i rätstickning men minska 1 m i
början av vart 4:e v, 9 ggr genom att sticka 2 m rätt tills. Sticka
till hela arb mäter ca 54-56-57 cm. Maska av. Sticka den andra
sidan lika men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 66-70-76 m på st nr 7 och sticka 4 v fram och tillbaka i
resår med 2 rm, 2 am. Fortsätt i rätstickning till arb mäter
ca 10-12-14 cm. Maska av. Sticka den andra ärmen lika.

6

6

7 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 46 – 56 – 61 cm. Maska av.
FRAMSTYCKET
Lägg upp lika och sticka som på bakstycket men när arb mäter ca
36 – 46 – 50 cm, maska av de 10 – 10 – 12 mittersta maskorna
för hals och var del stickas för sig. Maska av för halsringning på
vartannat v med 1 m tot 3 ggr. Sticka till arb mäter ca 41 – 51 –
55 cm. Maska av.
Den andra sidan stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning,
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 5 ½ cm . Sticka till det är 42 – 48 – 52 maskor på stickan och
ärmen mäter 31 – 36 – 42 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy ihop i varje sida (OBS:
Tröjan ska vara längre bak), men låt det vara ett sprund på ca 5 –
6 – 7 cm upp från framstycket och ca 18 – 20 – 22 cm öppning
kvar till ärmhål.
LUVA
Lägg upp 62 – 66– 70 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till
arbetet mäter ca 24 – 26 – 28 cm. Maska av de 14 mittersta
maskorna och sticka var del för sig. Sticka 5 cm på var sida av de
avmaskade maskorna. Maska i hop de 2 delarna som du nu har
på stickan = mitt bak på luvan. Sy fast änden mot de avmaskade

m i toppen. Sy fast luvan längs halskanten med öppningen mitt
fram.
FICKOR
Lägg upp 14 – 16 – 18 maskor på st nr 7, och sticka rätstickning i
15 – 16 – 18 cm. Maska av.
Sy fast fickorna ca 2 cm från resåren, och ca 5 – 5 – 6 cm från
sidsömmen.
Sy i hop under ärmarna och sy fast dem intill bålen.

FICKOR
Lägg upp 20 maskor på st nr 7, och sticka rätstickning i 20 cm.
Maska av. Sticka en motsvarande ficka. Sy fast fickorna ca 2 cm
från resårkanten och 5-6-8 cm från sidsömmen. Sy i hop under
ärmen och mot bålen.

Viking Mohair
Viking Mohair

Tröja

Tröja

1214-6

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Rost nr 362

10

10

11 nystan

Stickor och tillbehör: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 68 – 71 – 74 cm. Maska av.
FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som bakstycket men när arb mäter ca 56
– 59 – 62 cm, maska av de 12 – 14 – 14 mittersta maskorna för
hals och sticka var del för sig. Fortsätt maska av för halsringning
på vartannat v med 1 m tot 4 ggr. Sticka till arb mäter ca 62 – 65
– 68 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning,
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 4 ½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna, sy i hop sidsömmarna men
låt det vara kvar ett sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från
framstycket och ca 25 – 26 – 28 cm öppning till ärmhål.
LUVA
Lägg upp 70 – 74– 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till
arbetet mäter ca 28 – 30 – 32 cm. Maska av de 16 mittersta
maskorna och sticka var del för sig. Sticka 6 cm på var sida av de
avmaskade maskorna. Maska i hop de 2 delarna som du nu har
på stickan = mitt bak på luvan. Sy fast änden mot de avmaskade
m i toppen. Sy fast luvan längs halskanten med öppningen mitt
fram

1214-7

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
70
77
90 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längd fram
41
51
56 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Superfine ( 100%
alpaca superfine) à 50 gr nystan. Viking Balder ( 100% ull,
superwash) à 100 gr härva. Viking Naturgarn ( 100% ull ) à
50 gr nystan.
Vit nr 300

4

5

6 nystan

Stickor och tillbehör: Rundpinne 80 och 40 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 42-46-54 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2 rm,
2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb
mäter ca 28 – 36 – 38 cm, maska av 3 maskor i var sida av
arbetet och lägg det åt sidan.
FRAMSTYCKET
Lägg upp lika och sticka som bakstycket till arbetet mäter 23 –
31 – 33 cm. Maska av 3 maskor i var sida. Lägg arbetet åt sidan.
ÄRMAR
Lägg upp 32 – 34 – 38 masker på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt med rätstickning,
men justera maskantalet på 1:a v till 33 – 35 – 37 maskor. Öka
därefter 1 m i var sida, ca var 6 ½ – 8 – 7 ½ cm till det är
41-43-47 m på stickan och ärmen mäter ca 31 – 36 – 42 cm.
Maska av 3 maskor i var sida av arbetet. Lägg arbetet åt sidan
och sticka den andra ärmen lika.
OK
Sätt in alla delarna på samma rundsticka nr 7 = 142-154-178
maskor på v. Sticka 1 v rätt över alla maskorna och minska
samtidigt jämnt fördelat till 130-140-160 m. Sticka vidare så här:
10 – 11 – 13 v slätstickning, 1v avigt, 10 – 11 – 13 v
slätstickning, samtidigt som det minskas för runt ok så här: Efter
4 – 5 – 6 v minskas så här: * sticka 8 m, 2 m rätt tills*. Upprepa
från *till* v ut. Minska så här med 1 m mindre mellan
minskningarna var 4 – 5 – 6 v tot 2 ggr, var 4:e v 0 – 1 – 1 gång,
var 3:e v 1 gång, därefter vartannat v till det är 52-56-48 masker
på v. Sticka 2 v rätt och minska jämnt fördelat på sista v till 4446-48 m. Sticka 1 v slätstickning, och därefter 6 v rätstickning.
Maska av.
MONTERING
Sy ihop i var sida (OBS: Tröjan ska vara längre bak), men låt det
vara kvar ett sprund på ca 5 – 6 – 7 cm upp från framstycket.
Sy i hop under ärmarna.

Viking Mohair

Viking Mohair

Tröja

1214-8

Jacka

1214-9

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
103
113
123 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
38
48
53 cm
Hel längd fram
33
43
48 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.

Svart nr 303
Mörkgrå nr 315
Ljusgrå nr 313

Rost nr 362

6
2
2

6
2
1

7 nystan
2 nystan
1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 och 40 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp med svart, 62-68-74 maskor på st 7 och sticka resår
med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning.
När arb mäter 41-44-47 cm, maska av 4 m i var sida och lägg arb
åt sidan.

4

4

5 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
BAKSTYCKE
Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 38 – 48 – 53 cm. Maska av.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till arb mäter 35-38-41
cm. Maska av 4 m i var sida och lägg arbetet åt sidan.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 22 – 26 – 28 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am
fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb mäter ca
28-38-43 cm maska av de 5-5-6 första m för halsringning,
fortsätt sedan att maska av för halsen på vartannat v med 1 m tot
3ggr. Sticka till arb mäter ca 33 – 43 – 48 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.

ÄRMAR
Lägg upp med svart, 40-40-44 maskor på st nr 7 och sticka resår
med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 m i var sida ca var 7-6-7 cm. Sticka till
det är 52-54-56 m på stickan och ärmen mäter ca 46-48-48 cm.
Maska av 4 m i var sida och lägg arbetet åt sidan. Sticka andra
ärmen lika

ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm Fortsätt i rätstickning samtidig
som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm .
Sticka till det är 42 – 48 – 52 maskor på stickan och ärmen mäter
31 – 36 – 42 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.

OK (läs igenom hela avsnittet innan du börjar)
Sätt in alla delar på samma rundsticka nr 7 = 196-212-228 m på
stickan. Sticka 1 v rätt över alla m och minska jämnt fördelat till
180-200-210 m. Byt till ljusgrå och sticka 1 v rätt, 1 v avigt över
alla m. Sticka därefter 20 v slätstickning med mörkgrå men efter
8 v börjar du minska för runt ok så här: *Sticka 8 maskor, 2 m
rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Minska så här med 1 m
mindre mellan minskningarna var 8:e v tot 3 ggr, men efter 20 v
med mörkgrå, stickas 1v rätt, 1 v avigt med svart därefter 20 v
ljusgrå samtidig som du fortsätter att minska vart 5:e v 1 gång,
var 4:e v 1 gång och var 3:e v till det är 54-60-63 maskor på v.
Sticka 3 v och minska på nästa v jämnt fördelat till 48-52-54
maskor. Sticka 1v rätt och 1 v avigt i mörk grå + 1 v rätt och 1 v
avigt i svart tot 2 ggr. Maska av.

MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: Jackan ska vara längre bak), men lämna kvar ett sprund på
ca 5 – 6 – 7 cm upp från framstycket och ca 18 – 20 – 22 cm
öppning för ärmhål. Sy ihop under ärmarna och sy fast dem mot
bålen.

MONTERING
Sy i hop i var sida (OBS: Tröjan ska vara längre bak), men låt
det vara kvar ett sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket.
Sy i hop under ärmarna.

Viking Mohair
Jacka

1214-10

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
58
61
64 cm
Hel längd fram
52
55
58 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Mörkgrå nr 315

7

7

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.

8 nystan

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 58 – 61 – 64 cm. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp 34 – 36 – 40 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am
fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb mäter ca
46 – 49 – 52 cm maska av de 6 – 7 – 7 första m för halsringning.
Maska därefter av för hals på vartannat v med 1 m tot 4 ggr.
Sticka till arb mäter ca 52 – 55 – 58 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 m i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 4
½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy ihop i var sida var sida
(OBS: Jackan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket och ca 25 – 26 –
28 cm öppning till ärmhål. Sy ihop under ärmarna och sy fast
mot bålen.

Viking Mohair
Mössa, krage och ärmvärmare
1214-11
Storlekar
Dam
Huvudvidd:
50 cm
Halsduk :
85 cm i diameter
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Grått nr 315 ca

3 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 7 + 4 knappar

ARMVÄRMARE
Lägg upp 30 m på st nr 7 och sticka fram och tillbaka i
rätstickning till arb mäter ca 24 cm. Maska av. Lägg
avmaskningskanten ca 2 cm in mot uppläggningskanten och sy
fast halva ärmvärmaren (dessa ligger nu dubbelt). Sy på 2 eller
flera dekorationsknappar på den resterande halva delen (sy
igenom bägge lagren).

Viking Mohair
Väst

1214-12

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
96
98
98 cm
Hel längd fram
90
92
92 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Svart nr 303

7

7

8 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka 2 rm, 2 am
resår fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 96 – 98 – 98 cm. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp 34 – 36 – 40 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am
fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb mäter ca
52 – 54 – 54 cm. Börjar du minska för v-hals. Minska 1 m, 1 m
innanför kantm ca 3 ½ - 3 ½ - 3 cm till det är 23 – 25 – 28
maskor på stickan och framstycket mäter ca 90 – 92 – 92 cm.
Maska av.
Det andra framstycket stickas lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: Västen ska vara längre bak), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket och ca 25 – 26 –
28 cm öppning för ärmhål.

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Viking Mohair

MÖSSA
Lägg upp 60 m på p nr 7 och sticka 4 v fram och tillbaka i resår
med 2 rm, 2 am. Fortsätt i rätstickning till arb mäter ca 25 cm. På
nästa v stickas 2 och 2 m rätt v ut. Klipp av tråden (Tänk på att
det är lite längd på tråden) och trä den igenom de rest m. Dra till
och fäst ordentligt i toppen. Använd samma tråd till att sy i hop
mössan mitt bak.

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längd fram
41
51
55 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.

KRAGE
Lägg upp 30 m på st nr 7 och sticka rätstickning fram och
tillbaka till arb mäter ca 85 cm. Maska av och sy ihop
uppläggning och avmaskningskanten till ring.

Jacka

Beige nr 307

1214-13

4

5

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.

6 nystan

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE

BAKSTYCKE

Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 46 – 56 – 61 cm. Maska av.

Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning och
sticka till arb mäter ca 68 – 71 – 74 cm. Maska av.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 22 – 26 – 28 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am
fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb mäter ca
17-19-19 cm sätt av m för ficka så här: sticka 4-5-5 m, sticka
över de 14-16-18 m på en hjälptråd (använd ett glatt/glansigt
garn då den ska dras ut på slutet) och sticka avslutningsvis 4 – 5
– 5 maskor. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning över alla m
som förut. När arb mäter ca 36 – 46 – 50 cm maska av de 5 – 5 –
6 första maskorna för halsen. Maska därefter av för halsringning
på vartannat v med 1 m tot 3ggr. Sticka till arb mäter ca 41 – 51
– 55 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika men spegelvänd.

FRAMSTYCKET
Lägg upp lika och sticka som på bakstycket men när arb mäter ca
56 – 59 – 62 cm, maska av de 12 – 14 – 14 mittersta maskorna
för halsringning och var del stickas för sig. Fortsätt maska av för
hals på vartannat v med 1 m tot 4 ggr. Sticka till arb mäter ca 62
– 65 – 68 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.

ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning,
samtidigt som det ökas 1 m i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 5
½ cm . Sticka till det är 42 – 48 – 52 maskor på v och ärmen
mäter 31 – 36 – 42 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: Jackan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 5 – 6 – 7 cm upp från framstycket och ca 18 – 20 –
22 cm öppning för ärmhål, sy i hop under ärmarna och sy fast
mot bålen.
Fickor: Plocka upp 14 – 16 – 18 maskor över, och 14 – 16 – 18
maskor under hjälptråden för ficka, på 2 st nr 7. Dra ut
hjälptråden. OBS: m på översidan stickas nedöver i slätstickning
och bildar baksidan av fickan. Sticka till fickan mäter ca 12 - 14
– 14 cm. Maska av.
Sticka resår med 2 rm, 2 am på m under hjälptråden, sticka till
kanten mäter 4 cm. Maska av i resår. Vik resåren ner över
framsidan och sy fast kortsidorna mot framstycket. Sy fast
fickorna lätt på avigan av framstycket.

Viking Mohair
Tröja

1214-14

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Beige nr 307

9

9

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.

10 nystan

ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning,
samtidig som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ –
4 ½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: tröjan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket och ca 25 – 26 –
28 cm öppning för ärmhål.
KRAGE
Lägg upp 72 – 80 – 80 maskor på st nr 7, sticka rätstickning till
arb mäter 28 cm. Maska av. Sy ihop i sidorna och sy fast kragen
mot halsringningen med sömmen mitt bak. Sy ihop
underärmarna och sy fast ärmen mot bålen.

Viking Mohair
Tröja

1214-15

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längd fram
41
51
55 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Rost nr 362

5

6

7 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter ca 46 – 56 – 61 cm. Maska av.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som på bakstycket men när arb mäter ca
36 – 46 – 50 cm, maska av de 10 – 10 – 12 mittersta maskorna
för halsringning och var del stickas för sig. Fortsätt att maska av
för halsen på vartannat v med 1 m tot 3 ggr. Sticka till arbetet
mäter ca 41 – 51 – 55 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.
ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt vidare i rätstickning,
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 5 ½ cm . Sticka till det är 42 – 48 – 52 maskor på stickan och
ärmen mäter 31 – 36 – 42 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: tröjan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 5 – 6 – 7 cm upp från framstycket och ca 18 – 20 –
22 cm öppning för ärmhål.
KRAGE
Lägg upp 54 – 60 – 64 maskor på st nr 7, sticka rätstickning till
arb mäter 22-24-25 cm. Maska av. Sy i hop i sidorna och sy fast
kragen mot halsringningen med sömmen mitt bak. Sy i hop
underärmarna och sy fast ärmen mot bålen.

ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 m i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½ – 4
½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter 46 – 48 – 48 cm. Maska av.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Sy eller maska i hop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna
(OBS: Jackan ska vara längre bak ), men låt det vara kvar ett
sprund på ca 7 – 8 – 8 cm upp från framstycket och ca 25 – 26 –
28 cm öppning för ärmhål, sy i hop under ärmarna och sy fast
mot bålen.
Fickor: Plocka upp 18 maskor över, och 18 maskor under
hjälptråden för ficka, på 2 st nr 7. Dra ut hjälptråden. OBS: m på
översidan stickas nedöver i slätstickning och bildar baksidan av
fickan. Sticka till fickan mäter ca 16 cm. Maska av.
Sticka resår med 2 rm, 2 am på m under hjälptråden, sticka till
kanten mäter 4 cm. Maska av i resår. Vik ner resåren över
framsidan och sy fast kortsidorna mot framstycket. Sy lätt fast
fickbaksidan på avigan på framstycket.

Viking Mohair
Tröja

Viking Mohair
Jacka

1214-16

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.

1214-17

Storlekar
4
6-8
10-12år
Övervidd
73
83
93 cm
Hel längd bak
46
56
61 cm
Hel längd fram
41
51
55 cm
Ärmlängd
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV: Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Mörkgrå nr 315

4

5

6 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Lila nr 367

8

8

9 nystan

Stickor och tillbehör: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning till arb
mäter 68-71-74 cm. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp 34 – 36 – 40 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am
fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När arb mäter ca
22 cm, sätt över m till fickor så här: Sticka 7-8-10 m, sätt över
nästföljande 18 m på en hjälptråd (använd ett glatt garn då denna
ska dras ut avslutningsvis) och sticka avslutningsvis 8 – 9 – 11
maskor. Fortsätt fram och tillbaka med rätstickning över alla
maskorna som förut. När arb mäter ca 56 – 59 – 62 cm maska av
de 6 – 7 – 7 första maskorna för halsringning, fortsätt maska av
för hals på vartannat v med 1 m tot 4 ggr. Sticka till arb mäter ca
62 – 65 – 68 cm. Maska av.
Den andra delen stickas lika, men spegelvänd.

Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 44 – 50 – 56 maskor på st nr 7 , och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När
arbetet mäter 28-36-38 cm, maska av 3 m i var sida av arb.
Maska därefter av 1 m i början på varje v för raglan. Sticka och
maska av till det är 12-12-14 m på v. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket, men maska av 3
maskor i var sida när arb mäter 23 – 31 – 33 cm. Minska därefter
för raglan som på bakstycket.
ÄRMAR
Lägg upp 32 – 36 – 38 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 5 ½ cm . Sticka till det är 42 – 48 – 52 maskor på v och ärmen
mäter ca 31 – 36 – 42 cm. Maska av 3 m på var sida om arb och
fortsätt maska av 1 m i början av varje v för raglan. Sticka och
minska till det är 10 – 10 – 10 maskor på stickan. Maska av.

Sticka den andra ärmen lika.

Viking Mohair
Krage och pulsvantar

MONTERING
Sy i hop sidsömmarna (OBS: tröjan ska vara längre bak ) , men
låt det vara kvar ett sprund på ca 5 – 6 – 7 cm upp från
framstycket , sy i hop under ärmarna och sy ihop längs
raglanminskningen och under ärmen.

Vit nr 300:
Beige nr 307:

Viking Mohair
Tröja

1214-18

Storlekar
small
medium
large
Övervidd
110
120
130 cm
Hel längd bak
68
71
74 cm
Hel längd fram
62
65
68 cm
Ärmlängd
46
48
48 cm
GARNALTERNATIV:Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder (100% ull, superwash) à 100 gr härva.
Vit nr 300

8

8

9 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 80 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BAKSTYCKE
Lägg upp 66 – 72 – 78 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning. När
arbetet mäter ca 43-44-46 cm, maska av 4 m i var sida, fortsätt
maska av 1 m i början på varje v för raglan. Sticka och maska av
till det är 16-18-18 m kvar på v. Maska av.
FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket men maska av 4 m i var
sida när arb mäter 37-38-40 cm. Maska därefter av för raglan lika
som bakstycket.
ÄRMAR
Lägg upp 44 – 46 – 48 maskor på st nr 7 och sticka resår med 2
rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i rätstickning
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida, ca var 5 ½ – 5 ½
– 4 ½ cm . Sticka till det är 60 – 62 – 68 maskor på stickan och
ärmen mäter ca 46 – 48 – 48 cm. Maska av 4 m i var sida av arb.
Maska därefter av 1 m i början av varje v för raglan. Sticka och
maska av till det är 10-8-8 m kvar på v. Maska av. Sticka den
andra ärmen lika.
MONTERING
Sy i hop sidsömmarna (OBS: tröjan ska vara längre bak ), men
låt det vara kvar ett sprund på ca 7 – 7 – 8 cm upp från
framstycket, sy i hop under ärmarna och sy ihop längs
raglanminskningen och under ärmen.

1214-19

Storlekar
4
6-8
10-12år
GARNALTERNATIV: Viking Mohair (78% mohair, 13%
ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpaca
superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nystan.
Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr härva.
1
1

1
1

1 nystan
1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 60 och 40 cm, nr 7.
Stickfasthet: 12 m slätstickning på nr 7 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Börja nertill och lägg upp med beige på st nr 7, 120-136-152 m
och sticka 1 v rätt, 1 v avigt tot 5 ggr. Byt till vitt och sticka 12 v
slätstickning, 1 v avigt därefter slätstickning samtidigt som det
minskas för ok: Efter 2 v vitt minska så här: * sticka 6 m, 2 m
rätt tills *. Upprepa från *till* v ut. Minska så här med 1 m
mindre mellan minskningarna på vart 4:e v till det är 45 – 51 –
57 m på v. Sticka 3 v och justera maskantalet på sista v till 44 –
46 – 48 maskor. Sticka 1 v rätt, 1 v avigt tot 3 ggr. Maska av.
Pulsvantar
Lägg upp med beige på st nr 7, 18 – 20 – 22 maskor och sticka 1
v rätt, 1 v avigt tot 8 ggr fram och tillbaka. Byt till vitt och
slätstickning. Efter 5 cm slätstickning minska för tumme så här:
Sticka 5 m, maska av 3 m, sticka v ut. På nästa v lägg upp 3 nya
m över de avmaskade m. Sticka till pulsvanten mäter 14 – 15 –
16 cm. Sticka 1 v rätt, 1 v avigt tot 2 ggr. Maska av.
Montering: Sy ihop sida mot sida.

