
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Björk  

Strand-dress                            1409-1B  
Storlekar:  1-3-6-9-12 mån-2år  

Övervidd: 40-43-47-51-55-60cm  

Hel längd: 40-43-46-49-52-55cm  

Benlängd: 5-6-7-8-9-10cm  

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10%  

merino ull), Viking Alpaca Silk (50% alpacka, 50% silke), nystan à 50 gr.  

  

Beige nr 507:-2-3-3-3-4-4 nystan  

Naturvit nr 502:-1-1-1-1-1-1 nystan  

  

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3, virknål 2 ½ mm,   + 4 knappar.  

   

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.  

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.   

  

Virkfasthet: 28 fm på bredden med virknål 2 ½ mm mäter ca 10 cm. Viktigt att virkfastheten hålls för ett lyckat resultat.   

  

Virkförklaring: Lm = luftmaska, Sm = smygmaska, Fm = fastmaska, St = stolpe, Lmb = 5 lm, hoppa över 4 fm, 1 sm  

  



Börja nere på benet och lägg upp 60-64-69-74-79-85 m med 

beige på st nr 3. Sticka runt i slätstickning till arb mäter 5-6-7-89-

10 cm. Lägg arb åt sidan och sticka det andra benet lika. Sätt in 

bägge benen på samma sticka nr 3 och se till att början på bägge 

benen kommer på insidan. Fortsätt i slätstickning som förr, men 

på 1: a v justeras maskantalet till 120-128-136-148-156-168 m. 

Sätt ett märke mellan 2 m i var sida och ett märke mellan 2 m 

mitt fram och bak = 30-32-34-37-39-42 m till var del. Fortsätt 

sticka som förr men minska till kil så här: sticka till det återstår 2 

m före märket mitt fram, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta m 

över, sticka 2 m rätt tills. Minska på samma sätt vid märket bak 

på byxan = 4 m minskade. Upprepa minskningen på vartannat v 

tot 5 ggr = 100-108-116-128-136-148 m kvar. Fortsätt rakt upp 

till arb mäter 31-33-35-37-39-41 cm, eller önskad längd från 

uppläggningskanten. Minska 10-10-10-12-1212 m i var sida (= 5-

5-5-6-6-6 m på var sida av märket).   

Fortsätt med var del för sig.  

  

Framstycket:  

Sticka fram och tillbaka. När arb mäter 5-5-5-6-6-7 cm från 

delningen, maska av alla m snyggt från rätan. Sätt ett märke 

på var sida av de 8-12-16-20-24-22 mittersta m och virka var 

del för sig.   

  

Rutnät (se också hjälpdiagram)  

Virka med beige och nål 2 ½ mm. Börja på höger framstycke så 

här: stick ner nålen i 1:a m till höger innan märket och trä igenom 

till en sm.  

Varv 1: 3 lm, hoppa över 3 m, 1 st, * 3 lm, hoppa över 3 m, 1 st*, 

upprepa från * till * v ut.  

Varv 2: (avigan), virka 5 lm, hoppa över (den 1:a stolpen och 1 

lm från föregående v), vika 1 fm i nästa lm, 2 lm, hoppa över 1  

lm, virka * 1 st i st, 2 lm, hoppa över 1 lm, 1 fm i nästa lm, 2 lm, 

hoppa över 1 lm*, upprepa från * till * v ut och sluta med 1 st i 

3:e lm.  

Varv 3: virka 5 lm, hoppa över (2 lm, 1 fm, 2 lm) * 1 st i st, 3 lm, 

hoppa över (2 lm, 1 fm, 2 lm)*, upprepa från * till * v ut. Sluta 

med 1 st.  

Varv 4: Virkas som varv 2.  

Fortsätt att virka med varv 3 och 4 som upprepas till ärmhålet 

mäter ca 9-10-11-12-13-14 cm, avsluta med varv 4. Klipp av 

tråden och trä den genom öglan.  

Vänster framstycke: Stickas lika som högra men spegelvänt.  

(Börja på avigan från halsavmaskningen).  

  

Bakstycke  

Sticka lika som på framstycket till arb mäter 5-5-5-6-6-7 cm.  

Maska av.   

Fortsätt virka med beige och nål 2 ½ mm så här: Börja i höger 

sida (rätan) och virka fram och tillbaka med varv 3 och 4 i rutnät 

som på framstycket, så att rutnätet blir lika i kanterna.  

Virka till arb mäter lika långt som framstycket.  

Virka avslutningsvis varv 1 med 1 st i var maska, på var axel, till 

att sy knappar i. (Mät bredden på axeln från framstycket).  

  

Montering:  

Sy ihop under kilen.  

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.  

Sy i två små knappar på var axel.  

  

Kanter runt benen:  

Virka med vitt och virknål 2 ½ mm.  Börja på insidan av benet.  

Varv 1: Stick ner nålen i 1:a m på v, trä igenom till en sm. Virka 

1 lm, 1 fm i ca varannan maska v runt, OBS! maskantalet måste 

vara delbart med 4 + 1.   

Varv 2: Virka 1 lm, * hoppa över 1 fm, virka 5 st i nästa fm, 

hoppa över 1 fm, virka 1 fm i nästa fm*, upprepa från * till * och 

sluta med 1 fm i 1:a lm. Klipp av tråden och trä den genom öglan.  

  

Fickor:  

Virka med vitt och nål 2 ½ mm, 15-15-17-17-19-19 lm. Vänd, 

virka 1 st i 4:e m från nålen. Virka 1 st i var lm v ut. Vänd och 

virka 3 lm = 1:a st, därefter 1 st i var m från föregående varv. 

Upprepa detta varv till arb mäter ca 5-5-6-6-7-7 cm. Klipp av 

tråden och trä den genom öglan.  

Virka en ficka till på samma sätt.  

Sy på de på dressen ca 4 cm från sidan och 3 cm från kilens slut.   

  

VIRKAD HATT  

Börja i toppen och virka med beige på virknål 2 ½ mm.  Lägg 

upp 4 lm, ta i hop till en ring med 1 sm.   

Varv 1: 3 lm = 1:a st, virka 11 st i ringen och ta ihop med 1 sm =  

12 m  

Varv 2: 3 lm + 1 st i första m, fortsätt virka  med 2 st i var st v 

runt och ta ihop med 1 sm = 24 m.  

Varv 3: 3 lm + 1 st i första m, fortsätt virka 2 st i varje st v runt = 

36 m.  

Fortsätt att öka med 12 st på varje v och med 1 st mer mellan var 

ökning för var gång till det är 84-84-96-96-96-108 m. Virka 

vidare med stolpar som innan till arb mäter 12-13-13-14-14-15 

cm. Fortsätt med spetskant.  

Spetskant:  

Virka i naturvitt och virknål 2 ½ mm.   

Virka en kant med ca 17-17-19-19-19-21 lmb runt hela mössan 

(= 5 lm, hoppa över 4 fm, 1 sm).  

Varv 1: 1 lm, * 5 st i lmb, 1 sm i nästa sm*, upprepa v runt Varv 

2: *5 lm, 1 sm i 3:e stolpen, 5 lm, 1 sm i nästa sm*, upprepa från 

* till * v runt  

Varv 3: 1 lm, * 5 st i lmb, 1 sm i nästa sm*, upprepa från * till * 

v runt.  

Klipp av tråden och trä den genom öglan.  

Fäst de lösa trådarna på avigan.  

  

  
     


