
Viking Björk 

Tröja, kortbyxa och mössa     1409-7 

Storlekar: 9 mån-1-2-3-4år 

Övervidd: 51-56-60-63-66cm 

Hel längd tröja: 33-36-39-41-43cm 

Ärmlängd: 20-22-24-26-28cm 

Stussvidd: 53-56-59-62-64 cm 

Benlängd: 12-14-16-19-21cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% 

merino ull), Viking Alpaca Silk (50% alpacka, 50% silke), 

nystan à 50 gr. 

 

Tröja 

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

Byxa 

Ljusblå nr 520: 2-3-3-3-4 nystan 

Mössa 

Ljusblå nr 520: 1-1-1-1-1 nystan 

 

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och 3 

+ 1 knapp samt resår till byxan 

 

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

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat. 

 

TRÖJA Bakstycke 

Lägg upp 63-69-75-79-83 m med beige på st nr 3. Sticka mönster 

fram och tillbaka så här: 

Varv 1: (= rätan): rätt v ut. 

Varv 2: (= avigan): 1 rm, 1 am v ut. 

Upprepa v nr 1 och 2. 

Sticka till arb mäter 28-31-34-35-37 cm. Maska av den mittersta 

maskan = sprund för knäppning i nacken, och sticka var del för 

sig. 

Fortsätt med mönster fram och tillbaka som innan till arb mäter 

33-36-39-41-43 cm eller önskad längd. 

Maska av med räta m. 

(Vid sammanmaskningen på axel: Maska av de 18-19-20-21-

22 första maskorna mot sprundet til hals och sätt de resterande 

1315-17-18-19 (= axelmaskor) på en hjälptråd.) Sticka den 

andra sidan lika. 

Framstycke 

Lägg upp och sticka mönster fram och tillbaka som på 

bakstycket. Sticka till hel längd, dvs lika långt som bakstycket 

utan minskning till sprund. Maska av med räta m. (Vid 

sammanmaskning på axel: Maska av de mittersta 37-39-4143-45 

m till hals och sätt de resterande m på en hjälptråd.) 

Ärmar 

Lägg upp med beige på st nr 2 ½, 40-44-48-52-54 m. Sticka runt i 

slätstickning 3-3-4-4-4 cm, 1 v avigt = vikkant + 3-3-4-4-4 cm 

slätstickning. Byt till st nr 3 och fortsätt i slätstickning. Sätt ett 

märke i v början = mitt under ärmen. Fortsätt i slätstickning till 

ärmen mäter uppgett eller önskad längd från vikkanten men öka 

samtidigt 1 m på var sida av märket varannan cm (lika på alla stl) 

till tot 60-64-70-76-80 m. Maska av, och se till så att kanten inte 

stramar. 

 

Montering 

Maska eller sy ihop axelsömmarna. Sy i hop sidsömmarna, 

men låt det vara öppet 12-13-14-15-16 cm till ärmhål. Vik 

uppläggningskanten på ärmarna dubbelt mot avigan och sy fast 

med lösa stygn. Sy eller maska i ärmarna mot bålen. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

Virka en ögla av luftmaskor överst i kanten bak i nacken och sy i 

en knapp. 

 

KNÄBYXA 

Börja nederst på benet: 

Lägg upp med ljusblått på st nr 2 ½, 64-68-72-76-78 m. 

Sticka 3-4-4-5-5- cm runt i slätstickning, 1 v avigt = vikkant, 3-

44-5-5- cm slätstickning. Bytt till st nr 3. Fortsätt med 

slätstickning men sätt 1 märke i v början = insidan av benet. Öka 

1 m på var sida av märket var 2-2-3-3-4 cm till 74-78-82-86-88 

m. När arb mäter 12-14-16-19-21 cm från vikkanten, läggs arb åt 

sidan och det andra benet stickas lika. 

Sätt in bägge benen på st nr 3 = 148-156-164-172-176 m. Sätt ett 

märke runt de två mittersta maskorna fram och bak på byxan. 

Fortsätt i slätstickning och minska samtidigt till kil genom att 

sticka 2 m vridet rätt tills före och 2 m rätt tills efter vart märke 

på vartannat v till tot 4 ggr = 132-140-148-156-160 m. Sticka till 

byxan mäter 19-21-22-23-24 cm från början av kilen. Sätt ett 

märke i var sida med 66-70-74-78-80 m till var del. Sticka byxan 

högre bak så här: Börja vid mittmärket bak, sticka 6 m rätt, vänd 

och sticka 12 m avigt tillbaka. Vänd och sticka 18 m rätt. Vänd 

och sticka 24 m avigt tillbaka. Fortsätt på samma sätt med 6 m 

mer för var vändning till tot 10 ggr = 5 ggr till var sida. Sticka 1 v 

rätt över alla maskorna och minska samtidigt jämnt fördelat till 

112-120-124-128-136 m. Byt till st nr 2 ½. Fortsätt i resår med 2 

rm, 2 am i ca 6 cm. Maska av med räta och aviga m till en kant 

som inte stramar. 

Vik resårkanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa 

stygn till en kanal. 

Sy ihop under kilen. Vik uppläggningskanterna på benen dubbel 

mot avigan och sy fast med lösa stygn. Fäst alla lösa trådar. Trä 

en resår i midjekanalen. 

 

MÖSSA 

Lägg upp 80-90-90-100-100 m med ljusblått på st nr 2 ½. Sticka 

3-4-4-5-5 cm runt i slätstickning, 1 v avigt = vikkant + 3-4-4-5-5 

cm slätstickning. Byt till st nr 3, fortsätt i slätstickning till arb 

mäter 13-14-15-16-17 cm från vikkanten. Minska till topp så här: 

sticka 8 m rätt, 2 m rätt tills, upprepa v ut, sticka 1 v utan 

minskning. Sticka 7 m rätt, 2 m rätt tills, upprepa v ut. Sticka 1 v 

utan minskning. Fortsätt att minska på samma sätt, men med 1 m 

mindre mellan var minskning på vartannat v till det återstår 1618-

18-20-20 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills. Klipp av tråden och trä 

den genom resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan. 

Vik uppläggningskanten dubbel mot avigan och sy fast den med 

lösa stygn. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. 

 

 

 

 

 



 

 

 


