
 

Viking Nordlys – Baby Ull  

Tröja och mössa                        1306-16  
Storlekar   4/6    -     8    -       10/12 år  

Övervidd:  68    -     75   -          83 cm  

Hel längd: 38     -    48    -         56 cm  

Ärmlängd:30    -     36   -         44 cm  

GARNALTERNATIV: Viking Nordlys (75% superwash ull, 25% nylon ) , nystan à 100 gr. Viking Baby ull 

(100 % merino ull, superwash ). Viking Alpaca Fine (85% Alpacka Superfine – 15% highland ull), Viking 

pure milk fiber (100% mjölkfiber),  nystan à 50 gr.  

  

Baby Ull marine nr 326  ca             2      -        3       -       4 nystan  

Nordlys multi nr 927  ca                  2     -        3         -     3 nystan  

  

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3.  

  

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.  



  

TRÖJA  

Lägg upp 192-212-232 m med multifärg på st nr 3. Sticka 3 cm runt i resår med 2 m vridet rätt, 2 am. Sätt en 

markering i var sida med 97-105-117 m till bakstycket och 95-103-115 m till framstycket. Fortsätt i slätstickning till 

arb mäter ca 15-18-20 cm. Fortsätt nu med ränder *2 v baby ull – 2 v nordlys*, upprepa från * till * till hel längd. 

När arb mäter ca 35-42-47 cm, eller önskad längd före ärmarna, maska av 10-12-12 m på var sida till ärmar = 5-6-6-

m på var sida av markeringarna. OBS! avsluta med en hel rand.  

Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.  

  

Ärmar  

Lägg upp 48-52-52 m med multifärg på st nr 3. Sticka samma resår som på bålen. Sticka 1 v rätt samtidigt som det 

ökas jämnt fördelat till 56-60-60 m. Sätt 1 markering mitt under ärmen. Fortsätt i slätstickning som på bålen, men 

öka samtidigt 1 m på var sida av märket på var 1 ½ -1 ½-1 ½ cm. När arb mäter ca 1012-14 cm fortsätt sticka i 

ränder till hel längd. Öka till tot 90100-112 m. Sticka till ärmen mäter 35-42-47 cm och avsluta med samma rand 

som på bålen. Maska av 10-12-12 m mitt under ärmen = 5-6-6 m på var sida av markeringen. Sätt de resterande m på 

en hjälptråd och sticka det andra ärmen lika.  

 

Ok 

 

Sätt in alla delar på samma rundsticka = 332-364-408 m. Sätt  

märken i alla 4 sammanfogningar (mellan ärmar och bål). Sticka Mönster II 

2 v slätstickning (= 1 rand) och minska samtidigt 44-44-32 m upprepas jämnt fördelat = 288-320-376 m. Fortsätt med 

ränder som förut men minska på var 10:e v så här: 36 m 3-4-5 ggr, därefter 48 m 1-1-1- gång = 132-128-148 m. 

Sticka till arb mäter ca 16-18-20 cm från sammanfogningarna, mätt mitt fram, och avsluta med en hel rand i 

multifärg, Nordlysgarn. Sticka 1 v rätt samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 104-112-120 m. Sticka 5-6-6 

cm i resår med 2 vridet rätt, 2 am. Maska av i räta och aviga maskor till en jämn kant som inte stramar. Vik kanten 

dubbel mot avigan och sy fast med lösa stygn. Montering  

Sy i hop under ärmarna.   

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.  

 

Mössa                                               
  

Storlek:  Barn  Huvudvidd:        ca.   44 cm   

Mössa  

Lägg upp 120 m med marinblått på st nr 3. Sticka 5 cm slätstickning - 1 v avigt = vikkant. Fortsätt vidare 

runt med mönster I efter diagrammet.   

När mönster I är färdigt, sticka mönster II som upprepas till arb mäter ca 17 cm (mätt från vikkanten). 

Fortsätt med marinblått  

utan mönster och minska för topp genom att sticka 6 m rätt, 2 m  Börja här rätt tills v runt. Sticka 2 v utan 

minskning. Upprepa minskningen på var 3:e v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 30 m 

på v. Sticka 2 v slätstickning. Minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 15 m kvar. Klipp 

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

 

 

  



 

   
MÖNSTER TILL MÖSSA 

 
Mönster I 

 = Baby Ull, marinblått    Mönster 2 

= multifärg Nordlys 

 

 

 

 

      Mönster 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Börja här 
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