
 

  



Viking Baby Ull- Viking 

Nordlys  
  

Krage, mössa och sockar   1202-2  
  

Storlekar                    Dam  

Huvudvidd:                  51 cm  

Övervidd nertill på krage ca:            120 cm  

Garnalternativ: Viking baby ull (100% merinoull, 

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

nystan a 50 gr, Viking Nordlys (75% ull, superwash, 25% 

nylon), nystan a 100 gr.  

  

KRAGE OCH MÖSSA:  

Viking Babyull  

Svart nr 303             4 nystan  

Viking Nordlys  

Multi nr 969              1 nystan  

  

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2,5 och nr 3  

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

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

MÖSSA:  

Börja på höger öronklaff: Lägg upp 10 m med svart på st nr 3  

och sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 

1 m i var sida på vartannat v till det är 32 m på v. Sticka till 

öronklaffen mäter ca 10 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänstra 

öronklaffen lika. Fortsätt runt i slätstickning på liten rundsticka 

nr 3 med svart så här: Sticka den ena öronklaffen, lägg upp 57 

nya m (= fram på mössan), sticka den andra öronklaffen och 

lägg upp 23 nya m (= bak på mössan), det är nu 144 m på v. 

Sticka 6 v slätstickning men över de nya m fram och bak stickas 

resår med 1 rm, 1 am. Fortsätt runt med mönster efter 

diagrammet. När mönstret är färdigt, sticka med svart och 

slätstickning till arb mäter ca 17 cm (mätt mitt fram). Minska för 

toppen genom att sticka 4 rm, 2 rm tills v runt, sticka 2 v utan 

minskning, upprepa minskningen på var 3:e v men med 1 m 

mindre mellan var minskning till det är 48 m på v. Sticka 2 v 

slätstickning och minska därefter genom att sticka 2 m rätt tills v 

runt = 24 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra 

till och fäst på avigan. Gör ev en tofs i multifärg och fäst på 

toppen.  

  

LÖS KRAGE:  

Börja nertill och lägg upp 335 m med svart och st nr 3. Sticka 4 

cm runt i mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på 

varje v) sticka 1 v slätstickning och öka 1 m. Fortsätt runt med 5 

v slätstickning, fortsätt sedan i mönster efter diagrammet och 

minska som förklarat. När mönstret är färdigt och det är 240 m 

på v fortsätt runt i svart och slätstickning. Efter 2 cm minska 

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

200 m på v. Sticka vidare runt i slätstickning men efter 3 cm 

från sista minskningen, upprepas sista minskningen 1 gång till 

men nu med 3 m mellan varje minskning = 160 m. Sticka till 

hela arb mäter ca 23 cm. Fortsätt runt med svart och resår med 2 

rm, 2 am till halskanten mäter ca 15 cm. Maska av löst. Fäst alla 

lösa trådar snyggt på avigan.  
Mönster til mössa 

 

 = svart Baby Ull 

 = multifärg Nordlys 

  

 

  

SOCKOR  

Storlekar                    Dam  

Fotlängd ca:                  25 cm  

Garnalternativ: Viking Nordlys (75% ull superwash, 25 % 

nylon), nystan á 100gr. Viking Baby Ull (100% merino ull, 



superwash), Viking pure mjölkfiber (100% mjölkfiber, 

nystan á 50 gr.  

  

Viking Baby Ull  

Svart nr 303          2 nystan  

Viking Nordlys  

Multifärg nr 969         1 nystan  

  

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 2,5 och nr 3  

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

att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

SOCKOR:  

Lägg upp 80 m med svart på st nr 3, sticka 3 cm runt i resår med 

1 rm, 1 am. Fortsätt runt med mönster I efter diagrammet. Sticka 

därefter mönster II efter diagrammet till arb mäter ca 20 cm. 

Sticka nu häl med svart garn över halva delen av m i 

slätstickning så här: Sticka 6 cm slätstickning fram och tillbaka 

över m som är anvisade på diagrammet. Minska vidare så här: 

Börja från rätan och sticka till 13 m återstår på v, lyft 1 m, 1 rm, 

dra den lyfta m över, vänd och sticka avigt tillbaka till det 

återstår 13 m i andra sidan, sticka 2 m avigt tills, vänd och sticka 

till det återstår 12 m. Minska på samma sätt som sist. Sticka och 

minska till alla sidom är avmaskade. Plocka eller sticka upp ca 

16 m med svart (dessa stickas vridet på nästa v) på var sida av 

hälen. Fortsätt runt i mönster II som förut samtidigt som det 

sätts markeringar i var sida med 41 m fram och 39 m under 

foten.  

MÖNSTER II 

Minska 1 m i var sida (använd m från undersidan av foten) 

genom att sticka 2 m tills före 1:a märket och 1 m efter andra 

märket, tot 3 ggr = 80 m. Fortsätt runt i mönster som upprepas 

till foten mäter ca 23 cm (eller önskad längd före tåminskning). 

Minska för tå som förklarat på diagrammet. Klipp av tråden och 

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

 Sticka en socka till på samma sätt.  

 
Börja här 

  



  


