
Viking Superwash 

Tröja     1205-9 

Storlek     1 2 4 6 8 10     12 år 

Övervidd   52 59 63 70 73 80    84 cm 

Hel längd   30 36 40 45 50 54    58 cm 

Ärmlängd  24 28 31 34 38 42    45 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 a 

50 gram. 

 

Koksgrå nr 117 3   3 4 4 5 5  6 nystan 

Ljusgrå nr 113 2   2 3 3 3 4  4 nystan 

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

3 knappar 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

Lägg upp med koksgrå på st nr 3 108-120-128-144-150-166-172 

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

st nr 3,5, sticka slätstickning samtidigt som det ökas på 1:a v 

jämnt fördelat till 120-136-144-160-168-184-192 m. Sätt en 

markering i var sida med 61-69-73-81-85-93-97 m till 

framstycke och 59-67-71-79-83-91-95 m till bakstycke. När arb 

mäter ca 18-22-25-29-33-36-39 cm delas arb i var sida för ärm 

öppning och bakstycket stickas först. 

Bakstycke 

Sticka fram och tillbaka i slätstickning, när arb mäter ca 23-29-

33-38-43-47-51 cm stickas mönster A, därefter koksgrå 

slätstickning till arb mäter ca 30-36-40-45-50-54-58 cm. Maska 

av. 

Framstycke 

Sticka lika som bakstycket men efter 3-4-4-4-5-5-5 cm maska av 

de 7-7-7-7-9-9-9 mittersta m för sprund. Sticka färdigt var del för 

sig, när arb mäter lika som bakstycket, stickas mönster A, efter 4 

v i mönster A börja maska av för halsringning, maska av på 

halssidan vartannat v 7-7-7-7-8-8-8 m 1 gång, 4-5-5-5-5-5-5 m 1 

gång, 2 m 1 gång och 1 m 2 ggr. Sticka till framstycket mäter 

lika som bakstycket. Maska av. Den andra delen stickas lika fast 

spegelvänd. 

Ärmar 

Lägg upp med ljusgrå på st nr 3 38-38-40-42-44-46-48 m. Sticka 

runt i resår med 1 rm, 1 am i 4-4-4-5-5-5-6 cm, byt till st nr 3,5 

och sticka slätstickning och öka på 1:a v jämnt fördelat till 43-

47-49-51-55-61-65 m, sätt en markering på v början (=mitt under 

ärmen). Fortsätt i slätstickning samtidigt som det ökas på var 

sida om markeringen ca var 3-2,5-2,5-2,5-3-3-3,5 cm. När ärmen 

mäter ca 11-15-18-21-25-29-32 cm stickas mönster B därefter 

slätstickning i koksgrått till det är 55-65-69-73-79-83-87-m på v 

och ärmen mäter ca 24-28-31-34-38-42-45 cm. Maska av. 

Montering 

Ånga arb försiktigt på avigan, maska eller sy ihop 11-14-16-20-

22-24-26 m på var axel. 

 

Halskant och framkant 

Börja nertill i sprundet på höger framkant med ljusgrå och st nr 

3. Plocka eller sticka upp ca 10-12-14-16-16-18-20 m längs 

höger framkant ca 70-74-74-78-78-80-80 m runt halsen och ca 

10-12-14-16-16-18-18 m längs vänster framkant. Sätt en 

markering i vart hörn (övergången mellan framkant och 

halsringning). Sticka slätstickning fram och tillbaka samtidigt 

som det ökas 1 m på var sida om markeringen på vartannat v. 

När kanten mäter ca 1,5 cm stickas 3 knapphål (knapphål görs 

genom att maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v) på 

vänster framkant. Det första efter 3 m, det tredje 1 m från 

hörnmarkeringen och det sista mitt emellan. När halskanten 

mäter ca 3 cm stickas 1 v rätt från avigan (=vikkant). Sticka 

motsvarande belägg men minska motsvarande ökningarna vid 

var markering och sticka knapphål på vänster framkanten på 

samma sätt och mått som sist. Maska av. Vik kanten dubbel mot 

avigan och sy fast med lösa stygn. Sy runt knapphålen. 

Montering 

Sy i ärmarna, sy i knappar och fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigan. 
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Mitt på ärmen

 =  Koks grå

 =  Ljus grå

 

 


