
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KJÆRE GARNKUNDE 

 

Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig 

informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et vellykket plagg. 

Lykke til! 

 

Strikkefasthet 

Alle design er nøye utregnet etter en oppgitt strikkefasthet. Det er derfor viktig at du holder nøyaktig fasthet for 

å få et vellykket resultat. Strikk gjerne en prøvelapp, det kan spare deg for mye tid og ergrelse.  

Legg prøvelappen flatt uten å strekke den, merk av med nåler en avstand på 10cm i bredden. Tell deretter antall 

masker mellom nålene. Hvis det er flere masker enn oppgitt, må du skifte til tykkere pinner, er det mindre 

masker enn oppgitt må du skifte til tynnere pinner. 

 

Behandling av strikkeplagget 

Som regel er det lagt ned mye tid i et håndstrikket plagg. Derfor er det viktig at plagget behandles og vaskes 

riktig.  

Strikkeplagg skal alltid oppbevares liggende, lar du dem henge på en henger vil de etter hvert miste fasongen. 

 

Vaskeråd 

Se alltid på vaskeanvisningen på banderolen. Bruk Milo som egner seg veldig godt til ullplagg. 

Når det gjelder superwashbehandlet garn, så kan dette vaskes i maskin, men skal IKKE behandles med 

mykningsmiddel.  

Etter vask og en lett sentrifugering, legges plagget flatt på tørre håndklær. Form plagget til den opprinnelige 

fasongen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

VIKING GARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Alpaca Maya 
Kappa             1311-1 
Storlekar     S  -        M   -          L   -       XL    -   XXL 

Övervidd:   97      -  103      -    117    -   123    -    130 cm 

Hel längd:  105    -  110     -      110    -    115    -    115 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % 

Superfine alpacka, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking 

Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking 

Alpaca Superfine (100 % alpacka superfine), nystan à 

50 gr.  

 

Grå nr 715         6   -     7     -     8     -     9    -   10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 7. 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Bålen 

Lägg upp 116-124-140-148-156 m på p nr 7. Sticka resår 

fram och tillbaka med 4 rm, 4 am. Fortsätt sedan fram och 

tillbaka i rätstickning. Sätt markeringar i var sida med 60-

64-72-76-80 m till bakstycke och 28-30-34-36-38 m till 

vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 81-86-85-

89-89 cm. Dela arb vid sidomarkeringarna och sticka var 

del för sig.  

 

Bakstycket 

Fortsätt med rätstickning som förut, till arb mäter ca 105-

110-110-115-115 och ärmhålet mäter ca 24-24-25-26-26 

cm. Maska av.  

 

Höger framstycke 

Sticka lika som bakstycket till arb mäter ca 95-100-100-

105-105 cm. Minska till halsringning på vartannat v så här: 

Maska av 4-4-5-5-5 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och 

till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp utan minskning till 

arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av.  

Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänd.  

 

Ärmar 

Lägg upp 32-32-32-32-32 m på st nr 7. Sticka resår fram 

och tillbaka med 4 rm, 4 am i 4 cm. Fortsätt med 

rätstickning och öka samtidigt i var sida ca vart 3½ - 3 ½ -

3-3-3 cm till tot 58-58-60-62-62 m. Sticka till arb mäter 

50-51-52-52-52 cm (eller önskad längd). Maska av rätt. 

Sticka den andra ärmen lika.  

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna och sy i hop under ärmarna. 

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 116-120-120-

128-128 m på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är 

delbart med 8 m). Sticka resår, fram och tillbaka med 4 rm, 

4 am i 4 cm. Maska av löst (se till så inte kanten inte blir 

för stram). Vänster framkant stickas lika.  

Halskant: Börja ytterst vid höger framkant och plocka 

eller sticka upp ca 60-60-68-68-68 m (OBS! Maskantalet 

måste vara delbart med 8+4 m). Sticka resår med 4 rm, 4 

am fram och tillbaka till kanten mäter 4 cm. Maska av i 

räta och aviga m. 

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

 

 

 

Viking Kid Mohair – Nordlys 
Kappa                  1311-2 
Storlekar     S  -        M   -          L   -       XL    -   XXL 

Övervidd:   97      -  103      -    116    -   123    -    132 cm 

Hel längd:  105    -  110     -      110    -    115    -    115 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

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

Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), 

nystan à 100 gr.  

 

Kid Mohair 

Vitt nr 902 ca               6-6-7-7-8 nystan 

Nordlys 

Multifärg nr 911 ca            3-3-4-4-5 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7. 

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

OBS! Hel koftan stickas i dubbelt garn. 1 tråd Kid 

Mohair, och 1 tråd Nordlys. 

 

Bålen 

Lägg upp 132-140-156-164-180 m med dubbel tråd på st 

nr 7. Sticka resår med 4 rm, 4 am fram och tillbaka i 4 cm. 

Fortsätt i slätstickning, sätt markeringar i var sida med 68-

72-80-84-92 m till bakstycke och 32-34-38-40-44 m till 

vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 81-86-85-

89-89 cm. Dela arb vid sidomarkeringarna och sticka var 

del för sig.  

 

Bakstycket 

Fortsätt med slätstickning som förut till arb mäter 105-110-

110-115-115 cm och ärmhålet mäter ca 24-24-25-26-26 

cm. Maska av.  

 

Höger framstycke 

Sticka till arb mäter ca 95-100-100-105-105 cm. Minska 

till halsringning på vartannat v så här: Maska av 4-4-5-5-5 

m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. 

Fortsätt rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt 

som bakstycket. Maska av.  

Sticka vänster framstycket lika men spegelvänt. 

  

Ärmar 

Lägg upp 32-40-40-40-40 m med dubbel tråd på st nr 7. 

Sticka 5 cm runt i resår med 4 rm, 4 am (uppvik på slutet). 

Fortsätt runt i slätstickning. Öka samtidigt i var sida ca var 

2 ½ - 3 ½ -3-3-3 cm till tot 68-68-70-72-72 m. Sticka till 

arb mäter 50-51-52-52-52 cm (mätt med uppvik). Maska 

av.  



Sticka den andra ärmen lika.  

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna. 

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 132-140-140-

148-148 m på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är 

delbart med 8 m). Sticka resår fram och tillbaka med 4 rm, 

4 am i 4 cm. Maska av löst (se till så inte kanten blir för 

stram). Vänster framkant stickas lika. 

Krage: Börja ytterst vid höger framkant och plocka eller 

sticka upp ca 50-50-54-54-54 m. Sticka resår med 2 rm, 2 

am fram och tillbaka i 5 cm. Öka nu 1 m i var av de räta 

och aviga fälten och sticka sedan resår med 3 rm, 3 am till 

kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och sticka 

resår med 4 rm, 4 am till kragen mäter ca 15 cm. Maska av 

extra löst i räta och aviga maskor. 

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

 
 

Viking Alpaca Maya 
Tröja med V-hals                       1311-3  
Storlekar          S       -             M     -            L       

Övervidd:              108         -         121      -       128 cm 

Hel längd:               70          -          70      -        71 cm 

Ärmlängd:         50           -         50       -       51 cm                                                

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % 

Superfine alpacka, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking 

Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking 

Alpaca Superfine (100 % alpacka superfine), nystan à 

50 gr.  

 

Ljusgrå nr 713 ca             4         -          5        -    5 nystan.                                                  

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 6 och 7.  

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Bakstycket 

Lägg upp 64-72-76 m på st nr 6 och sticka 4 v fram och 

tillbaka i resår med 2 rm, 2 am men första och sista m 

stickas hela tiden rätt (= kantmaskor). Byt till st nr 7 och 

fortsätt fram och tillbaka med mönster efter diagrammet, 

men öka 1 m på första v till 65-73-77 m. Sticka till arb 

mäter ca 70-70-71 cm. Maska av.  

 

Framstycket 

Lägg upp 64-72-76 m på st nr 6 och sticka resår lika som 

på bakstycket. Byt till st nr 7 och fortsätt med mönster efter 

diagrammet, men öka 1 m på första v till 65-73-77 m. 

Sticka till arb mäter ca 40-40-41 cm. Maska av de mittersta 

5 m och sticka var sida för sig. Börja med höger 

framstycke och sticka vidare i mönster, men minska 1 m i 

början av var 4:e v 9 ggr genom att sticka 2 m vridet rätt 

tills innanför 1:a m på v = kantm. Sticka till hela arb mäter 

ca 70-70-71 cm. Maska av. Sticka den andra sidan lika, 

men spegelvänd (minska för V-hals genom att sticka till 3 

m återstår på v, sticka 2 m rätt tills, och avsluta med 1 m 

rätt). 

 

Ärmar 

Lägg upp 34-34-34 m på st nr 6 och sticka 4 v fram och 

tillbaka i resår med 2 rm, 2 am, men första och sista m 

stickas hela tiden rätt (= kantmaskor). Byt till st nr 7 och 

fortsätt med mönster efter diagrammet, men öka 1 m på 

första v till 35-35-35 m. Sticka vidare med mönster, men 

öka nu 1 m i var sida ca var 4-3 ½ -3 ½  cm till i tot 59-61-

63 m. Sticka till arb mäter ca 50-50-51 cm (eller önskad 

längd). Maska av. Sy i hop under ärmen. Sticka den andra 

ärmen lika.  

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna. Sy ihop sidorna, men låt det vara 

ett sprund på ca 12 cm nertill. Låt det också vara ca 24-25-

26 cm kvar till ärmhål (ta mått av ärmen till ärmhål). 

Halskant: Börja nertill på höger sida och plocka eller 

sticka upp ca 94-98-102 m längs framstycket – bak i nacke 

– och ner längs vänster framstycke med st nr 6. Sticka ca 4 

cm fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2am. Maska av i 

räta och aviga maskor.  

Lägg halskanten dubbel över varandra mitt fram och sy 

snyggt i hop avmaskningskanten på framstycket. Fäst alla 

lösa trådar snyggt på avigan. 

Sy i ärmarna.  

v v v v v v v
upprepas

v v v v v v v

upprepas
Börja	här

	=	rätt	(rm	på	rätan,	am	på	avigan)

v 	=	avigt	(am	på	rätan,	rm	på	avigan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Kid Mohair  

Viking Alpaca Fine 
Kappa     1311-4 
Storlekar:      S  -         M   -         L   -      XL   -     XXL 

Övervidd:   101     -    111     -    121   -    131    -    141 cm 

Hel längd:  105    -     110      -     110   -   115   -    115 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

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

Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), 

nystan à 100 gr.  

 

Alpaca Fine 

Svart nr 603 ca        7    -    7      -    8     -     8   -    9 nystan 

Kid Mohair 

Grå nr 915               6 -       6      -    7   -        7   -   8 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7 

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm.  

Stickfasthet mönsterstickning: 16 m mönster på st nr 7 

mäter ca 10 cm (sträck lätt i arb när det mäts) 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

OBS! Hela kappan stickas i dubbelt garn. 1 tråd Kid 

Mohair, och 1 tråd Alpaca Fine. 

 

Bålen 

Lägg upp 156-172-188-196-212 m med dubbel tråd och st 

nr 7. Sticka fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Sätt 

märken i var sida med 80-88-96-104-112 m till bakstycket, 

och 38-42-46-50-54 m till vart framstycke. Sticka resår så 

här till arb mäter ca 81-86-85-89-89 cm. Dela arb vid 

sidomärkena och sticka var del färdig för sig.  

 

Bakstycket 
Fortsätt med resårstickning som förut till arb mäter 105-

110-110-115-115 cm, och ärmhålet mäter ca 24-24-25-26-

26. Maska av.  

 

Höger framstycke 

Sticka lika som på bakstycket. När arb mäter ca 95-100-

100-105-105 cm minskas det till halsringning på vartannat 

v så här: Maska av 5-5-6-6-6 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 

gång, och till slut 1 m 2 ggr. Sticka rakt upp utan 

minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska 

av.  

Sticka vänstra framstycke lika, men spegelvänd.  

 

Ärmar 

Lägg upp 40-40-40-40-40 m på st nr 7. Sticka runt i resår 

med 4 rm, 4 am, sätt ett märke i varvets början och öka på 

var sida om detta ca var 2 ½ - 2 ½ -2 ½ -2 – 2 cm. Sticka 

till tot 76-76-80-84-84 m och ärmen mäter ca 50-51-52-52-

53 cm (eller passande längd). Maska av med räta och aviga 

maskor.  

Sticka den andra ärmen likadant.  

 

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna.  

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 132-140-140-

148-148 m på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är 

delbart med 8 m). Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår 

med 4 rm, 4 am. Maska av löst (se till så inte kanten blir 

för stram).  

Vänster framkant stickas lika. 

Krage/halskant: Börja ytterst vid höger framkant och 

plocka eller sticka upp ca 58-58-62-62-62 m (OBS! 

Maskantalet måste vara delbart med 4+2 m). Sticka resår 

med 2 rm, 2 am fram och tillbaka till kanten mäter ca 5 cm. 

Öka nu 1 m i vart rätt och avigt fält och sticka 3 rm, 3 am 

till kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och 

sticka 4 rm, 4 am till kragen mäter 15 cm. Maska av löst i 

räta och aviga maskor. 

 

Sy i ärmarna (se till att inte sträcka i ärmarna när de sys i). 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Kid Mohair  

Viking Alpaca Fine 
Tröja      1311-5 
Storlekar:     S  -         M   -        L  -        XL  -      XXL 

Övervidd:    100   -     109     -     117   -   125    -    131 cm 

Hel längd:     67    -      67    -        68    -     68   -      69 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

mohair, 18 % merino ull, 12 % nylon), Viking Alpaca 

Fine (85 % superfine alpacka, 15 % highland ull), 

nystan à 50 gr.  

 

Kid Mohair 

Vitt nr 902:       4    -    4   -   5    -      5     -     6 nystan 

Alpaca Fine 

Vitt nr 600      5   -    5    -     6     -     6     -   7 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7 och 

liten rundst nr 6 till halskant.  

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

OBS! Hela tröjan stickas i dubbelt garn. 1 tråd Kid 

Mohair, och 1 tråd Alpaca Fine. 

 

Bålen 

Lägg upp 140-152-164-176-184 m med dubbel tråd (1 tråd 

Kid Mohair, och 1 tråd Alpaca Fine) på st nr 7. Sticka 5 cm 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Fortsätt runt i slätstickning till 

arb mäter ca 43-43-43-43-43 cm. Dela arb i var sida med 

70-76-82-88-92 m till var del. Sticka var sida för sig.  

 

Bakstycket 

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 

67-67-68-68-69 cm och ärmhålet mäter ca 24-24-25-25-26 

cm. Maska av.  

 

Framstycket 

Stickas lika som bakstycket, men när arb mäter ca 60-60-

60-60-61 cm maska av de mittersta 12-12-14-14-14 m. 

Sticka var sida för sig och fortsätt maska av för 

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

och till slut 1 m 2 ggr. Sticka rakt upp till arb mäter lika 

långt som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan 

lika men spegelvänd.  

 

Ärmar 

Lägg upp 28-28-32-32-32 m på st nr 7. Sticka 5 cm runt i 

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

jämnt fördelat till 36-36-40-40-42 m. Fortsätt runt i 

slätstickning, men sätt ett märke vid v början och öka 1 m 

på var sida av detta ca var 3-3- 3-3-3 cm till i tot 66-66-70-

70-72 m. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd. 

Maska av.   

 

Montering 

Maska eller sy i hop axelsömmarna.  

  

Halskant: Börja på ena axel och plocka eller sticka upp ca 

56-56-60-60-60 m runt halsen med st nr 6. Sticka runt i 

resår med 2 rm, 2 am till halsen mäter ca 15 cm eller 

önskad längd. Maska av löst i räta och aviga m. Sy i 

ärmarna. 

 

Viking Mohair 
Tröja      1311-6 
Storlekar:      S  -        M   -          L  -       XL   -      XXL 

Övervidd:   100   -     109     -     122   -    131     -   140 cm 

Hel längd:     70   -      70      -      72    -     72     -     74 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % 

Superfine alpacka, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking 

Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking 

Alpaca Superfine (100 % alpacka superfine), nystan à 

50 gr.  

 

Beige nr 307 ca     8     -    8     -    9     -    10    -   10 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7 

  

Stickfasthet patentstickning: 9 m patentstickning på st nr 

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

lyckat resultat. 
 

PATENTSTICKNING:  

Varv 1 (avigsidan): 1 rm (= kantm), 1 omslag, lyft 1 m, 

*sticka 1 rm, 1 omslag, lyft 1 m *. Upprepa från * till * v 

ut, men sluta med 1 rm (= kantm). 

Varv 2 (rätsidan): 1 rm (= kantm), sticka omslaget och 

nästa m rätt tills, *1 omslag, lyft 1 m, sticka omslaget och 

nästa m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut, men sluta 

med 1 rm (= kantm). 

Varv 3 (avigsidan): 1 rm (= kantm), 1 omslag, lyft 1 m, 

*sticka omslaget och nästa m rätt tills, 1 omslag, lyft 1 m 

*. Upprepa från * till * v ut, men sluta med 1 rm (= 

kantm).  

Varv 2 och 3 upprepas och bildar patentstickning. 

 

Bakstycket 

Lägg upp 45-49-55-59-63 m på st nr 7. Sticka rätt tillbaka. 

Fortsätt vidare med patentstickning som förklarat ovan till 

arb mäter 70-70-72-72-74 cm. Avsluta med att sticka 1v 

rätt över alla m. Maska av.  

 

Framstycket 

Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När arb mäter ca 

38-38-39-39-41 cm maskas den mittersta m av till V-hals. 

Sticka var sida för sig. Fortsätt och minska till V-hals på 

var 3 ½ cm tot 8 ggr. Sticka rakt upp till arb mäter lika 

långt som bakstycket. Sticka 1 v över alla m. Maska av. 

Sticka den andra sidan lika men spegelvänd.  

 

Ärmar 

Lägg upp 25-25-27-27-29 m på st nr 7. Sticka 3 cm fram 

och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. Fortsätt fram och 

tillbaka i patentstickning som på bålen men öka samtidigt i 

var sida ca var 5 - 4 ½ - 5- 4 ½-5 cm till tot 43-45-45-47-



47 m. De utökade m stickas vidare i mönster efter hand. 

Sticka till ärmen mäter uppgett eller passande längd. Sticka 

1 v rätt över alla m. Maska av.  

 

Montering 

Sy i hop axelsömmarna och i var sida men låt det vara 

öppet ca 10 cm sprund nertill på var sida och ca 24-25-25-

26-26 cm till ärmhål.  

Sy ihop under ärmarna.  

Halskant: Börja på ena axeln och plocka eller sticka upp 

runt halsen med st nr 6. Sticka upp ca 41-41-43-43-45 m på 

var sida av V-halsen, samt ca 24 m bak i nacken = ca 106-

106-110-110-114 m. Sätt märken mitt på var axel (märket 

sätts runt en maska), och mitt fram. Fortsätt runt i resår 

med 1 rm, 1 am men vid alla 3 märkena på vartannat v så 

här: Sticka till 2 m före märket – sticka 2 m vridet rätt tills 

– 1 m rätt – 2 m rätt tills. Minska så här vid alla 3 märkena 

på vartannat v till kanten mäter ca 3 cm. Maska av i räta 

och aviga maskor.  

 

 

 

Viking Alpaca Maya 
Ponchotröja            1311-7 
Storlekar:                                                          Dam 

Övervidd:                                                                110 cm 

Hel längd:                                                                 57 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % 

Superfine alpacka, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking 

Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking 

Alpaca Superfine (100 % alpacka superfine), nystan à 

50 gr.  

 

Marinblå nr 727 ca                                               6 nystan   

                                                

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

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

Ponchotröja 

Börja fram och lägg upp 30 m på st nr 7. Sticka vidare 

fram och tillbaka i rätstickning, men öka 2 m innanför 

första m (= kantm) i början av varje v genom att sticka 1 

rm framifrån, 1 rm bakifrån i samma maska (upprepas över 

2 m). Öka så här till det är 66 m på v. Sticka rätt upp till 

arb mäter ca 15 cm. 

Öka vidare till ärmar på samma sätt i början av varje v (2 

m) till det är 174 m på v. Fortsätt vidare i rätstickning till 

hela arb mäter ca 50 cm. Minska till halsringning så här: 

Sticka 81 m, maska av nästa 12 m. Sticka nu var sida för 

sig (= 81 m till var del) och fortsätt maska av för 

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

och till slut 1 m 1 gång. Sticka till hela arb mäter ca 57 cm. 

Sätt m på en hjälptråd. Sticka den andra sidan på samma 

sätt men spegelvänd. 

Sätt in alla m på samma sticka igen och lägg upp 24 m bak 

i nacken = 174 m på v. Fortsätt med rätstickning och 

minska till ärmar och bågen som nertill på framstycket. 

(minska vid samma mått/längder). Det minskas 2 m i 

början av vartannat v genom att sticka 1 rm (=kantm), 2 rm 

tills 2 ggr. Maska till slut av de sista 30 m rätt. 

Montering: 

Sy i hop under ärmarna (börja vid den första 

ärmutökningen i sidan, och sy ihop längs hela ärmen). Se 

till att inte sträcka tråden när det sys.  

Ärmkanter: Plocka eller sticka upp ca 32 m runt nere på 

ärmen med st nr 6. Fortsätt runt i resår med 2 rm, 2 am till 

kanten mäter ca 13 cm (eller önskad längd). Maska av i 

räta och aviga maskor. Sticka den andra ärmkanten lika. 

Halskant: Plocka eller sticka upp ca 64 m runt halsen på st 

nr 6. Sticka runt i resår med 2 rm, 2 am till kanten mäter ca 

20 cm. Maska av i räta och aviga maskor.  

 
 

Viking Nordlys – Kid Mohair 
Krage och mössa                         1311-8   
Storlek, mössa:                                                           Dam 

Huvudvidd:                                                                 50 cm 

Storlek, krage :                                                      28x70 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

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

Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), 

nystan à 100 gr.  

 

Kid Mohair  

Beige nr 907:                                           2 nystan 

Nordlys  

Brun multi nr 919                                         1 nystan  

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6 och 7 

+ 4 knappar.  

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 
 

OBS! Kragen och mössan stickas i dubbelt garn – 1 

tråd Kid Mohair, och 1 tråd Nordlys.  

 

Krage 

Lägg upp 42 m med dubbel tråd och st nr 7. Sticka 3 cm 

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

så här: sticka 4 m - maska av nästa 2 m – sticka 14 m – 

maska av 2 m – sticka 14 m – maska av 2 m – sticka 4 m. 

Vänd och sticka tillbaka, men lägg nu upp 2 m över vart 

knapphål. Sticka till resåren mäter ca 7 cm. Börja från 

rätan och sticka vidare med 2 rm, 2 am över de 4 första och 

sista maskorna, resterande m stickas i slätstickning (avigt 

på avigan). När kragen mäter ca 63 cm, stickas 2 rm, 2 am 

över alla maskorna igen. Sticka till kragen mäter ca 70 cm. 

Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.  

Sy i 4 knappar motsvarande knapphålen i motsatt ände.  

 

Mössa 

Lägg upp 72 m med dubbel tråd och på st nr 6. Sticka 4 cm 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 7 och fortsätt runt 

i slätstickning till mössan mäter ca 20 cm. Minska för topp 

genom att sticka 4 rm, 2 m rätt tills som upprepas v runt. 

Sticka och minska så här på varje v till det är 24 m kvar. 



Sticka nu 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä 

den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.  

 

 

Viking Nordlys –  

Viking Kid Mohair 
Rund krage och mössa                 1311-9         
Storlek, mössa                                                              Dam  

Huvudvidd:                                                                51 cm 

Storlek, krage:                                                          143 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

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

Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), 

nystan à 100 gr.  

 

Kid Mohair  

Naturvit nr 902:                                      2 nystan 

Nordlys  

Grå multi nr 911                                            1 nystan  

 

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 6 och 7  

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

OBS! Kragen och mössan stickas i dubbelt garn – 1 

tråd Kid Mohair, och 1 tråd Nordlys.  

 

Rund krage 

Lägg upp 200 m med dubbel tråd och st nr 7. Sticka runt i 

resår med 2 rm, 2 am till arb mäter ca 16 cm. Maska av i 

räta och aviga maskor.  

 

Mössa 

Lägg upp 72 m med dubbel tråd och st nr 6. Sticka 4 cm 

runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 7 och fortsätt runt 

i slätstickning till mössan mäter ca 20 cm. Minska för topp 

genom att sticka 4 m rätt, 2 m rätt tills som upprepas v 

runt. Sticka och minska så här på varje v till det är 24 m 

kvar. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och 

trä den genom de resterande m, dra till och fäst ordentligt 

på avigan.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viking Alpaca Maya 
Halsduk och mössa           1311-10 
Storlek, mössa :                                                       Dam 

Huvudvidd:                                                                50 cm 

Storlek, halsduk:                                                      160 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya (83 % 

Superfine alpacka, 13 % merino ull, 5 % nylon), Viking 

Mohair (78 % mohair, 13 % ull, 9 % polyamid), Viking 

Alpaca Superfine (100 % alpacka superfine), nystan à 

50 gr.  

 

Beige nr 707:                                                           2 nystan 

 

Stickor och tillbehör: liten rundsticka nr 6 och 7  

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

 

Mössa 

Lägg upp 60 m på st nr 6. Sticka 5 cm runt i resår med 2 

rm, 2 am. Byt till st nr 7 och fortsätt runt i rätstickning (= 1 

v rätt, 1v avigt) till mössan mäter ca 20 cm. Minska nu för 

topp genom att sticka 4 rm, 2 m rätt tills som upprepas v 

runt. Sticka och minska så här på varje v till det är 20 m 

kvar. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och 

trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.  

 

Halsduk 

Lägg upp 30 m på st nr 7. Sticka resår med 2 rm, 2 am 

fram och tillbaka till resåren mäter ca 10 cm. Fortsätt i 

rätstickning till arb mäter ca 150 cm. Sticka nu 10 cm 

resårstickning i 10 cm som i början. Maska av i räta och 

aviga maskor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Nordlys  

Viking Kid Mohair 
Kappa           1311-11 
Storlekar:     S  -         M  -           L  -       XL    -     XXL 

Övervidd:   97     -     103      -    116  -     126     -   131 cm 

Hel längd:   90   -        90      -      92    -      92     -    95 cm 

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

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid 

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

Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), 

nystan à 100 gr.  

 

Nordlys 

Multi nr 922:      3    -      3     -       4    -     4      -    5 nystan 

kid morhair 

Grå   915:             5    -     5     -       6     -    6      -   7 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7 + 1 

duffelrock hake.  

 

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  
 

OBS! Kragen och mössan stickas i dubbelt garn – 1 

tråd Kid Mohair, och 1 tråd Nordlys.  

 

Kappa 

Lägg upp 132-140-156-172-180 m på st nr 7. Sticka 4 cm 

fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am som upprepas 

runt, sluta med 4 m rätt. Fortsätt fram och tillbaka i 

slätstickning. Sätt märken i var sida med 68-72-80-88-92 

m till bakstycket och 32-34-38-42-44 m till vart 

framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 60-60-60-60-62 

cm. Börja minska för V-hals genom att minska 1 m 

innanför kantm i var sida ca varannan cm. När arb mäter 

66-66-67-67-69 cm, maska av 8 m i var sida (4 m på var 

sida av märket). Sticka var del färdigt för sig.  

 

Bakstycket 

Fortsätt med slätstickning som förut, men fortsätt maska av 

för ärmhål på vartannat v med 2 m 2 ggr, och till slut 1 m 1 

gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter 90-90-92-92-95 cm, 

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

 

Höger framstycke 

Sticka och maska av för ärmhål lika som bakstycket 

samtidigt som det fortsätts att minska för V-hals som förut 

till tot 13-13-13-14-14 minskningar. Fortsätt rakt upp utan 

minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska 

av.  

Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänt.  

 

Ärmar 

Lägg upp 32-32-40-40-40 m på st nr 7. Sticka 4 cm runt i 

resår med 4 rm, 4 am. Sätt ett märke i v början (= mitt 

under ärmen). Fortsätt runt i slätstickning men öka 

samtidigt 1 m i var sida av märket ca var 2 ½ - 2 ½ - 3-3-3 

cm tot 68-68-70-70-72 m. Sticka till arb mäter 50-51-52-

52-52 cm. Maska av 8 m mitt under ärmen (4 m på var sida 

av märket). Fortsätt fram och tillbaka och minska 2 m 2 

ggr (i var sida), och till slut 1 m 1 gång i var sida. Maska 

av resterande m rätt. Sticka andra ärmen på samma sätt.  

 

Montering 

Sy axelsömmarna. 

Fickor: Lägg upp 28 m på st nr 7. Sticka 4 cm fram och 

tillbaka med 4 rm, 4 am. Sticka 1 v avigt från avigan och 

minska samtidigt jämnt fördelat till 22 m. Fortsätt fram och 

tillbaka i slätstickning till fickan mäter ca 20 cm. Maska 

av. Sticka den andra fickan lika. 

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 140-140-148-

148-156 m längs framkanten och till mitt bak på st nr 7 

(OBS! Se till så maskantalet är delbart med 8 m). Sticka 4 

cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Maska av löst 

(se till så kanten inte blir för stram). 

Vänster framkant stickas lika. 

Sy ihop mitt bak.  

Sy fast fickorna ca 2 cm innanför framkanten och ca 10 cm 

från nederkant.  

 

 

 

 
 

 

 


