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 Viking Baby Ull       1006-9 

Overall, sockor, vantar, mössa, halsduk och docka  
  

 

Storlekar: 3/6 9/12 18/24 mån 

Hel längd ca: 54 58 64 cm 

Bredd ca: 56 60 64 cm 

Benlängd ca: 19 22 25 cm 

Ärmlängd ca: 17 19 23 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull 

(100% superwash ull) 

Viking pure milk fiber (100 mjölkfiber) 

nystan a 50 gram. 

 

OVERALL 

Grå nr 313 ca: 4 5 6 nystan 

Vit nr 300 ca: 3 4 5 nystan 

HALSDUK, VANTAR OCH SOCKOR 

Rosa nr 361 ca: 3 3 4 nystan 

DOCKA (se längst ned i beskrivningen) 

Stickor och tillbehör: Strumpstickor och 

rundstickor nr 2,5 och 3 

+ 5 knappar 

Masktäthet: 28 m slätstickning på st nr 2,5 

mäter ca 10 cm. Håll 

masktätheten för ett lyckat resultat. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

OVERALL 

Börja längst ned på den ena benet: Lägg upp 46-52-58 m 

med grått på st nr 2,5. Sticka resår 1 rm, 1 am runt i 7-8-8 cm 

(vik sedan dubbel, alla mått tas från mitt på resårkanten). Byt 

till st nr 3 och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt 

fördelat till 73-81-89 m. Fortsätt sticka i slätstickning och 

mönster I enligt diagrammet, men sätt en markering på 

insidan av benet och öka 1 m på var sida med ca 1,5-2-3 cm 

mellanrum till det finns 91-97-103 m. När mönster I är stickat, 

stickas mönster II enligt diagrammet som upprepas. Sticka till 

arb mäter ca 19-22-25 cm. Lägg arb åt sidan och sticka det  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra benet lika. Sätt alla m på samma  rundsticka nr 3 ( = 

182-194-206 m). Sätt en märktråd mitt fram och mitt bak. 

Fortsätt sticka runt i slätstickning 

och mönster II som upprepas, men minska för kil genom att 

minska 1 m på var sida av märktråden mitt fram och mitt bak 

(genom att sticka 2 m rätt tills) på varje varv 6 gånger ( = 

158-170-182 m). Minska 1 m på nästa varv så att maskantalet 

är delbart med 12+1 m. Sätt markering i var sida med 79-85-

91 m för bakstycket, och 78-84-90 m för framstycket. Fortsätt 
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slätstickning och mönster II till arbetet mäter 4-5-6 cm 

från kilen, men lägg upp 3 nya m med grått mellan de 

avmaskade m mitt fram. Dessa stickas hela tiden avigt 

(= m till att klippa uppi avslutningsvis. Sticka till arb 

mäter ca 43-47-52 cm. Sticka mönster III enligt 

diagrammet (avsluta som visas). När mönster III är 

stickat fortsätts det med mönster IIII som upprepas till 

hel längd. Men när arb  

mäter ca 50-54-60 cm maskas det av 19-21-23 m ( de 3 

uppklippta maskorna är medräknade) för halsringning, 

sedan 3,2,1,1 m (lika för alla storlekar). Sticka till hel 

längd och maska av. 

 

Ärmar: Lägg upp 34-38-42 m med grått på 

strumpstickor nr 2,5 o sticka 3-4-4 cm resår med 1 rm, 1 

am. Byt till st nr 3 och öka på första varvet jämnt 

fördelat till 53-55-57 m. Fortsätt sticka runt i 

slätstickning och mönster I enligt diagrammet (räkna ut 

från mitten var det ska börjas). När mönster I är stickat 

fortsätts det med mönster II som upprepas till hel längd, 

men sätt en markering mitt under ärmen och öka 1 m på 

var sida med ca 2,5-2-2 cm mellanrum till det finns 63-

69-73 m. Sticka till arb mäter ca 17-19-23 cm. Vänd 

avigsidan ut och sticka 5 varv slätstickning med grått till 

kanter. Maska av. 

 

Montering: Märk ut för ärmhål (ca 11-12-13 cm) i var 

sida eller motsvarande vidden överst på ärmen. Sy 2 

maskinsömmar runt varje ärmhål och mitt fram. Klipp 

upp mellan sömmarna. Sy eller maska ihop  

axelsömmarna. 

 

Halskant: sticka/plocka upp runt halsen 75-81-87 m 

med grått på kort rundsticka nr 2,5. Fortsätt sticka 2 cm 

runt i resår med 1 rm, 1 am. Maska av i resår till en 

jämn kant som inte stramar. 

 

Höger framkant: Sticka/plocka upp 76-80-84 m utmed 

höger framkant med grått och st nr 2,5. Sticka 5 varv 

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

markeringar för 5 små knappar jämnt fördelat, det 

nedersta ca 4 cm från kanten och det översta placeras 

mitt på halskanten. Sticka/plocka upp på samma  sätt till 

vänster framkant, men efter 2 varv stickas det knapphål 

på samma höjd som markerats på det högra framstycket. 

Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som 

sedan läggs upp igen på nästa varv. 

Sticka nu belägg på framkanterna så här: Plocka/sticka upp 

samma maskantal som till framkanten på avigsidan av arb. 

Sticka 4 varv slätstickning fram och tillbaka. Maska av. Sticka 

samma belägg på den andra framkanten. Lägg belägget över 

kanten på avigan och sy fast. Sy i ärmarna och sy belägget på 

avigan. Fäst alla lösa trådar väl på avigan. 

 

 

SOCKOR 

Lägg upp 40-42-46 m med rosa på strumpstickor nr 2. Sticka 8 

cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till strumpstickor nr 2,5 

och sticka hälen över de bakersta 20-21-23 m så här: sticka till 

det återstår 1 m i den ena sidan, vänd och sticka till det återstår 

1 m i den andra 

sidan, vänd och sticka 1 m mindre för varje gång till det 

återstår 6-7-7 m i mitten. Vänd och sticka 1 m mer för varje 

varv, men för att det inte ska bli hål vid  vändningarna tas 

tråden upp mellan maskorna. Denna tråd sätts vriden på 

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

fortsätts det i slätstickning över alla m. När foten mäter 8-9-10 

cm, eller önskad längd innan tåminskning, minskas det 1 m i 

början av varje strumpsticka på vart 2:e varv, 4 gonger, 

därefter varje varv till det återstår 8 m. Trä tråden genom 
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dessa och fäst den väl på avigsidan. Fäst alla lösa trådar väl på 

avigan. Sticka den andra sockan lika. 

 

VANTAR 

Lägg upp 38-40-42 m med rosa på strumpstickor nr 2. Sticka 

5-6-6 cm resår med 1 rm, 1 am runt. Byt till st nr 2,5 och 

sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämt fördelat till 44-

48-52 m. Fortsätt sticka i slätstickning till arb mäter ca 11-12-

13 cm. Sätt en markering i var sida och börja minska i varje 

sida så här: Sticka en kantmaska, lyft 1 m, sticka nästa maska 

rätt, trä den lyfta maskan över, sticka till det återstår 2 m innan 

nästa kantmaska och sticka 2 m rätt tills (= halva vanten). 

Upprepa samma minskning över nästa halvdel. Upprepa dessa 

minskningar på vartannat varv till det finns 8-8-8 m. Klipp av 

tråden och trä den genom de resterande m. Fäst tråden väl på 

avigsidan. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 96-108-120 m med grått på st nr 2. Sticka 4 varv 

runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 2,5 och fortsätt sticka 

i slätstickning och mönster III enligt diagrammet. Sticka 1 

varv slätstickning med grått, därefter fortsätts det i resår med 1 

rm, 1 am till mössan mäter ca 12-13-13 cm, Vänd avigsidan ut 

och forsätt sticka i slätstickning och mönster II som upprepas 

till arb mäter 22-24-26 cm från uppläggningskanten. Maska av 

på nästa varv genom att sticka 2 m rätt tills varvet runt. Sticka 

3 varv ut utan minskningar. Upprepa minskningen igen = 12-

14-15 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. 

Dra åt tråden och fäst den på avigan. 

 

HALSDUK 

Lägg upp 5 m med rosa på st nr 2,5. Sticka rätstickning 

samtidigt som det ökas 1 m innanför en kantmaska i var sida 

på vartannat varv till det är 29 m. Sticka utan ökning till arb 

mäter ca 9-10-10 cm. Sätt nu varannan m på en extrasticka 

och sticka varje sticka för sig (arb delas i en fram och en 

baksida). Fortsätt sticka i resår, på framsidan med 1 rm, 1 am 

till resårkanten mäter ca 5 cm. Sticka nu baksidans m på 

samma sätt. Sätt tillbaka alla m på samma sticka på samma 

sätt som när de blev delade. Sticka 25 cm rätstickning. Dela m 

igen och sticka 5 cm resår. Sluta som i början, men nu 

minskas istället för ökas. Maska av de sista 5 m rätt. Fäst alla 

lösa trådar väl på avigan. 

 

DOCKA 

Storlekar: Baby Born 

Övervidd ca: 38 cm 

Hel längd ca: 19 cm 

Ärmlängd ca: 10 cm 

Stussvidd ca: 35 cm 

Benlängd ca: 8 cm 

Huvudomfång ca: 30 cm 

KOFTA, BYXOR OCH MÖSSA 

Ljusblå nr 324 ca: 2 nystan 

Vit nr 300 ca: 1 nystan 

Stickor och tillbehör:  

Strumpsticka och rundsticka nr 2,5 och 3 

+ 4 knappar 

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

Håll masktätheten för ett lyckat resultat. 

 

 

KOFTA 

Lägg upp 109 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv resår 

med 1 rm, 1 am fram och tillbaka. Byt till st nr 3 och sticka 1 

varv avigt från avigan. Sätt markeringar i sidan med 57 m för 

bakstycket och 26 m för varje framstycke. Fortsätt sticka fram 

och tillbaka med mönster enligt diagrammet så här: Först 

stickas mönster I (men det stickas bara 2 rutor på höjden) 

fortsätt därefter med mönster II som upprepas till arb mäter ca 

9 cm (sluta med en vit rand). Dela nu arb i var sida och sticka 

var del för sig. 

Bakstycke 

Sticka mönster III (stjärnmönster, men byt färg, så det blir 

ljusblått med vita stjärnor). Fortsätt därefter med mönster II 

(börja med en vit rand). Maska av när arb mäter ca 19 cm, och 

ärmhålet mäter ca 10 cm. Maska av. 

Höger framstycke 

Sticka som bakstycket, men när arb mäter ca 16 cm maskas 

det av för halsringning i början av varvet. Först 9 m, därefter 

maskas det av på vartannat varv med 2,1 m. Sticka till 

framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av till en 

jämn kant som inte stramar. Sticka det andra framstycket lika, 

men spegelvänt. 

 

Ärm 

Lägg upp 34 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka samma 

resårkant runt som på bålen. Sticka 1 varv rätt samtidigt som 

det ökas jämnt fördelat till 44 m. Fortsätt sticka med 

rutmönster som på nedre bålen. Därefter stickas mönster II, 

upprepas till hel längd. Sätt en markering mitt under ärmen 

och öka 1 m på var sida med ca 1,5 cm mellanrum = 56 m. 

Sticka till ärmen mäter ca 10 cm. Maska av. 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna. 

Halskant: Börja från rätan (vid framkanten) och sticka/plocka 

upp 45 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv resår med 1 

rm, 1 am. Maska av. 

Vänster framkant: Sticka/plocka upp 47 m med ljusblått på 

st nr 2,5. Sticka 3 varv resår fram och tillbaka. Sätt 

markeringar för sammanlagt 4 knappar. Den nedersta placeras 

ca 2 cm från kanten och den översta ca 1 cm från kanten. De 

övriga placeras med  jämna mellanrum. Sticka höger framkant 

lika, men på det andra varvet stickas det knapphål 

motsvarande markeringarna på den andra framkanten. Varje 

knapphål stickas genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag. Sy 

i ärmarna och fäst alla lösa trådar väl på avigan. Sy i knappar 

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

 

BYXOR 

Lägg upp 84 m på st nr 2,5. Sticka 5 cm resår med 1 m, 1 am ( 

= kant överst som viks dubbel till slut). Sätt en markering i var 

sida med 42 m för var del. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka 

runt i slätstickning till arb mäter ca 11 cm ( mätt från 

vikkantens översta kant). Sätt markering mitt fram och mitt 

bak, och sticka kil. Öka 1 m på varje sida av markeringen fram 

och bak, sticka 1 varv utan ökningar. Öka sedan på vartannat 
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varv sammanlagt 3 gånger = 96 m. Sätt 24 m från framstycket 

och 24 m från bakstycket över på 4 st strumpstickor till 

byxben = 48 m. Sticka runt i slätstickning till benet mäter ca 

10 cm. Minska genom att sticka 2 m rätt tills varvet runt till 

det finns 24 m. Byt till st 2,5 och sticka 4 varv runt i resår. 

Maska av. Sticka det andra benet lika. Sy ihop i kilen, och fäst 

alla lösa trådar väl på avigan. Vik kanten överst dubbelt mot 

avigan och sy fast den med lösa stygn. Trä ett elastiskt band 

genom fällen. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 84 m med ljusblått på st nr 2,5. Sticka 4 varv runt i 

resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka med 

mönster I (det stickas 2 rutor på höjden). Sticka därefter 

mönster III till docka (byt färger på samma sätt som på 

koftan). Fortsätt med mönster II (sluta med en vit rand) och 

sticka till arb mäter ca 10 cm. Minska för toppen genom att 

sticka *4 m rätt, 2 m rätt tills*, som upprepas varvet runt. 

Sticka 2 varv utan minskningar. Upprepa denna minskning på 

vart 3:e varv men med 1 m mindre mellan varje minskning till 

det är 14 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom de 

resterande m. Dra åt tråden och fäst den väl på avigan. Gör ev 

en tofs och fäst i toppen. 


