
Viking Nordlys       

Halsduk och mössa 1306-2  

  
Storlekar:     10 år  -    Dam   
Huvudvidd: ca.   46  -  50 cm   

Hel längd halsduk: ca.  150  -  180 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.   

   
Dam   
Nordlys multi nr 957  ca   2    - 2  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.   



   

Halsduk   

Lägg upp 51-59 m på st nr 3. Sticka rätt tillbaka. Sticka vidare med mönster 

efter diagrammet (första och sista m stickas hela tiden rätt = kantm). Sticka 

till arb mäter ca 150-180 cm. Avsluta med samma rätstickning som i 

början. Maska av. Sy i hop till en ring genom att sy avmaskningskanten 

mot uppläggningskanten.   

    

Mössa   

Lägg upp 128-144 m på st nr 3. Sticka rätstickningskant fram och tillbaka 

som nere på halsduken. Fortsätt nu runt med mönster efter diagrammet till 

arb mäter ca 18-22 cm. Börja från varvets början och minska genom att 

sticka: *6 m rätt – 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * varvet runt. Fortsätt 

vidare i slätstickning och minska så här på vartannat v, men med 1 m 

mindre mellan var minskning till det är 32-36 m på varvet. Sticka nu 2 och 

2 m tills varvet runt = 16-18 m. Klipp av tråden och trä den genom de 

resterande m. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.   

  

 

Börja här på mössan 

 = 1 omslag om stickan   
 = 2 m rätt tills   

= 2 m vridet rätt tills 

= lyft av 1 m löst, sticka 2 m rätt tills, dra  över den lyfta m. 
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