
Viking Sportsragg  MÖNSTER I 

Tröja                 1503-6  

Storlekar:                           S     M    L      XL       Övervidd:                         

97 -107 -116 -128 cm Hel längd:                        68 -69 -70 -71 cm 

Ärmlängd:                        50 -51 -52 -54 cm  
GARNALTERNATIV: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon,  
20% akryl), Viking Superwash(100% ull, superwash), Viking 

Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine (100% 

merinoull, superwash), nystan à 50 gr.  
  

Svart nr 550:                                      13 -14 -15 -16 nystan  

Vitt nr 500:                                           2 -2 -3 -3 nystan  

Ljusgrå nr 513:                                     1 -1 -2 -2 nystan Grå nr 530:                                           

2 -2 -2 -3 nystan   

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

  

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.   

  

Lägg upp 222-246-264-294 m med svart på st nr 3. Sticka 6 cm runt 

i resår med 3 rm, 3 am.  

Byt till st nr 3 ½. Sticka 1 v slätstickning och justera maskantalet till 

222-246-266-294 m. Sätt ett märke i var sida med 111-123133-147 

m till var del. Fortsätt i slätstickning. När arb mäter 42 – 42 – 43 – 

43 cm (lika för alla stl), minskas 12-12-14-14 m i var sida till ärmhål 

= 6-6-7-7 m på var sida av märket.  

Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.  

Ärmar  

Lägg upp med svart 42-48-48-54 m på st nr 3. Sticka resår som på 

bålen. Byt till st nr 3 ½. Sticka 1 v slätstickning och öka jämnt 

fördelat till 57-61-65-69 m. Sätt ett märke mitt under ärmen = 

början av v. Fortsätt i slätstickning och öka samtidigt 1 m på var 

sida av märket ca var annan cm (lika för alla stl) till det är 99105-

111-115 m på v. Sticka till arb mäter uppgett eller önskad längd, 

och minska på sista v 12-12-14-14 m mitt under ärmen = 6-6-7-7 m 

på var sida av märket.  

Lägg arb åt sidan och sticka den andra ärmen lika.  

Oket  

Sätt in alla delar på samma rundsticka nr 3 ½, med en ärm över var 

avmaskning på bålen = 372-408-432-468 m. Sticka mönster I efter 

diagrammet. Börja v bak vid höger axel, räkna ut från mitt bak var 

på mönstret du ska börja. När mönster I är färdigt och det är 124-

136-144-156 m på v, sticka 2 v slätstickning i vitt och minska på 

vartannat v 28-34-42-48 m jämnt fördelat till 96-102- 

102-108 m. Byt till st nr 3. Fortsätt i vitt och sticka 7 cm resår = 372-408med 3 rm, 3 am. Maska av med räta och aviga maskor.  432-468 

m 

Montering:  
Sy i hop under ärmarna.   



 

 


