
Viking Superwash 
Tröja           1205-11 
Storleka     1-2      4    6    8 10-12          14 år 

Övervidd ca  56     63 70 76 83         90 cm 

Hellängd ca   33     40 45 50 56         60 cm 

Ärmlängd ca  26     31 34 38 43         46 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, 

superwash), Viking Alpacka Sport (30% alpacka, 40% 

merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% 

nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), nystan á 

50 gr. 

 

Marinblått nr 126   7     7    8 8 8     9 nystan 

Vitt nr 100   2      3    3 3 4     4 nystan 

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

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3,5 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

TIPS! När det stickas mönster med 2 färger är det viktigt att 

trådarna hålls lika över fingrarna, dvs att den mörka tråden 

hela tiden är längst fram på fingret även när du snott/kastat 

garnet runt varandra. 

Lägg upp med marinblått på st nr 3, 112-128-144-160-176-190 

m. Sticka 4-4-5-5-6-6 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st 

nr 3,5. Sticka slätstickning och öka på första v jämnt fördelat till 

128-144-160-176-192-208 m. Sätt en mark i varje sida med 65-

73-81-89-97-105 m till framstycket och 63-71-79-87-95-103 m 

till bakstycket. När arb mäter ca 11-18-23-28-34-38 cm stickas 

mönster I, därefter mönster II. På mönster II stickas den första 

och sista m på framstycket hela tiden med marinblått (=sidm för 

uppklippning). Börja och avsluta vid pilen både på framstycket 

och bakstycket. Efter mönster II, stickas det med marinblått och 

slätstickning till arb mäter 33-40-45-50-56-60 cm. Maska av. 

Ärmar: Lägg upp med marinblått på st nr 3, 38-40-42-44-44-46 

m. Sticka runt i resår med 1 rm, 1 am 4-4-5-5-6-6 cm. Byt till st 

nr 3,5. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat 

till 45-49-51-55-61-65 m. Sätt en mark i v början (= mitt under 

ärmen). Sticka mönster III efter diagrammet samtidigt som det 

ökas 1 m i varje sida av mark ca var 3-2,5-2,5-3-3-3 cm. Efter 

mönster II, stickas marinblått slätstickning till ärmen mäter ca 

26-31-34-38-43-46 cm och det är 59-69-73-79-85-91 m på v. 

Vänd avigsidan ut och sticka 6 v slätstickning till belägg. Maska 

av. 

Montering: Ånga arb försiktigt från avigan. Sy med de minsta 

sicksacken 2 maskinsömmar på ärmens bredd innan ärm 

öppningen och klipp upp. Sy med en vanlig sicksack över 

råkanten efter uppklippet. Maska eller sy ihop 15-18-21-24-27-

31 m på varje axel. Märk med en tråd, en fin båge för 

halsöppningen ca 4-5-5-5-6-6 cm ned. Sticka upp med marinblått 

längs denna tråd ca 45-47-49-51-53-55 m (se till att mönstret är 

lika på varje sida av halsöppningen), + m från bakstycket = 80-

84-88-90-94-96 m. Sticka 1 v slätstickning, därefter 1 rm, 1 am 

runt tills halskanten mäter 5-6-6-6-7-7 cm. Maska av löst med 

räta och aviga m. Sy med den minsta sicksacken 2 

maskinsömmar längs halskanten på insidan. Klipp bort det 

överflödiga. Sy med en vanlig sicksack en söm över råkanten 

efter uppklippet. Vik halskanten dubbel över råkanten mot 

avigan och sy fast med lösa stygn. Sy eller maska i ärmarna. Fäst 

beläggen lätt över råkanten. Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 

 Mönster II
Upprepas

 Börja här på framstycket och bakstycket
Sluta här på framstycket och bakstycket  4 och 14år  6år 8år 1-2 och

 10-12år

 1-2 och  8år  6år  4 och 14år
10-12år

 Mönster I

 =  vitt

 =  Marin

Upprepas
Börja här

 

 Mönster III
 Gjentas

Mitt på ärmen

 =  Marineblått

 =  vitt

 


