
 

  



Viking Nordlys  

  

Halsduk, mössa och   

fingervantar        1202-8  
  

Storlekar:                    Dam  

Huvudvidd ca:                 50 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 Nordlys  

Multifärg nr 964             2 nystan  

Stickor och tillbehör: Liten rundsticka och strumpstickor nr 3, 

virknål 2,5 mm  

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  

Virkförklaringar:  

Lm= luftmaska, sm= smygmaska, fm= fastmaska,   

  

HALSDUK:  

Börja överst och lägg upp 7 m på st nr 3, sticka rätt tillbaka. 

Fortsätt i slätstickning fram och tillbaka och öka på vartannat v 

från rätan så här: Sätt en markering runt mittm med 3 m på var 

sida, sticka rätt fram till mittm- 1 omslag-1rm-1 omslag- 3rm och 

lägg till slut upp 4 m. Vänd och sticka avigt tillbaka och öka 4 m 

i slutet av varje v samt öka 1 m på var sida om mittm fram på 

vartannat v till arbetet mäter ca 25 cm (mätt mitt fram). Maska 

av.  

Virka kronpicoter med virknål 2,5 mm runt hela sjalen så här:  

Varv 1: Fäst tråden med en sm i yttersta spetsen, virka fm runt 

(se till så kanten inte stramar eller blir för lös). Virka ca * 1 fm i 

var stickade m 3 ggr, hoppa över 1 stickad m* och upprepa runt, 

vänd.   

Varv 2: 1 lm, hoppa över första fm,* (1 fm, 5 lm, 1 sm) i nästa 

fm, (1 fm, 7lm,   

1 sm) i nästa fm (1fm, 5 lm, 1 sm) i nästa fm, 1 fm i nästa 2 fm*, 

upprepa från *-* hela runt och avsluta med en sm i fm. Dra 

tråden genom sista m.  

MÖSSA:  

Lägg upp 140 m på st nr 3, sticka 3 cm slätstickning runt, sticka 

därefter 1 v avigt (= vikkant) + 3 cm slätstickning. Sticka 1 v rätt 

och öka jämnt fördelat till 160 m. Fortsätt runt i slätstickning till 

arb mäter ca 23 cm. Minska för topp genom att sticka 6 rm, 2 m 

rätt tills v runt, sticka 2 v utan minskning, upprepa minskningen 

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

det är 40 m på v. Minska nu genom att sticka 2 och 2 m rätt tills 

v runt = 20 m. Klipp av tråden och dra den genom rest m. Vik 

kanten nertill dubbel och sy fast med lösa stygn. Fäst alla lösa 

trådar snyggt på avigan.  

FINGERVANTAR:  

Lägg upp 54 m på st nr 3, sticka 8 cm resår med 1 rm, 1 am, 

fortsätt runt i slätstickning till arbetet mäter 12 cm, sätt 

markeringar i var sida med 27 m till var del. Börja från 

markeringen och sticka 2 m, öka därefter för kilen till tumme så 

här: öka 1 m- 1 rm- öka 1 m. Upprepa ökningen på vart 3:e varv 

tot 5 ggr = 11 m till tumme. Sätt över dessa på en hjälpsticka och 

lägg upp 3 nya m bakom dessa = 56 m. Fortsätt i slätstickning till 

arbetet mäter ca 19 cm från upplägget. Sätt markeringar i var sida 

med 28 m till var del. Sticka fingrarna så här:  

Pekfinger:  

Ta 8 m från ovan och undersidan av vanten = 16 m på v. Fördela 

m på 3 stickor och sticka slätstickning runt till pekfingret mäter 

ca 7 cm (tänk på ta egna mått). På nästa v stickas 2 och 2 m rätt 

tills. Klipp av tråden och trä den genom de rest m. Fäst tråden på 

avigan.  

  

Långfinger:  

Ta nästa 7 m från över och undersida av vanten på stickan och 

plocka upp 2 m mot pekfingret = 16 m. Fördela på 3 stickor och 

sticka till långfingret mäter ca 8 cm. Minska lika som på 

pekfingret.  

Ringfinger:  

Ta 7 m från över och undersida av vanten och plocka upp 2 m 

mot långfingret = 16 m. Fördela m på 3 stickor och sticka 

slätstickning till fingret mäter ca 7 cm. På nästa v sticka 2 och  m 

rätt tills, klipp av tråden och trä genom rest m. Fäst på avigan.  

Lillfinger:  

Sätt in de rest 12 m på 3 stickor och plocka upp 2 m mot 

ringfingret = 14 m. Sticka slätstickning till arbetet mäter ca 6 cm, 

minska lika som ringfingret.  

Tumme:  

Sätt in de 11 m från hjälpstickan på st nr 3, plocka upp 3 m på 

baksidan, samt 2 m i var sida = 18 m. Fördela m på 3 stickor och 

sticka slätstickning till tummen mäter ca 6 cm. Minska på nästa v 

genom att sticka 2 och 2 m rätt tills. Klipp av tråden och trä 

genom rest m, dra till och fäst ordentligt. Sticka den andra vanten 

på samma sätt men med tummen i motsatt sida.  

  


