
2200

     

Gör en ögla och sätt på virknålen, drag igenom stycket så att du har nålen på framsidan, tråden på baksidan. 
Virka lm genom att ta nålen genom stycket och fånga upp tråden bakom och dra igenom till framsidan. Längden 
på maskorna är valfri, vi har gjort dom i ungefär samma längd som ett varv. Gör en stjälk över 3 ränder, och 
den andra över 4½ ränder. På de större storlekarna kan man göra stjälkarna lite längre om man vill. Bredden 
mellan stjälkarna ska vara ca 3 cm. Virka en liten blomma med fg 5 enl förkl och sy fast på framst ovanför den 
korta stjälken. Virka en stor blomma med fg 5 enl förkl och sy fast på framst över den längre stälken.  Sy fast 
blomman med något stygn i mitten och sedan längre ut på bladen. Vill man kan man göra fler blommor och 
stjälkar. 

BASKER 
Lägg på st 3 med fg 4 upp 116 (124) 130 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i ca 2½ cm. 
Öka på sista v från avigs 6 (8) 7 m jämnt fördelat = 122 (132) 137 m. Byt till st 3½, fg 3 och sticka slätst 
innanför kantm i var sida. OBS! På första v från räts efter resåren sätter man ut 5 markörer enl följ: Sätt den 
första efter 2 m (= kantm + 1 m), de 4 följande med 24 (26) 27 maskors mellanrum. Efter sista markören finns 
det kvar 23 (25) 26 m + kantm. På nästa v från rätsidan ökas det 1 m på vänster sida av alla markörer. Upprepa 
denna ökn varje v ytterl 1 ggr och därefter vartannat v 6 (6) 7 ggr = 162 (172) 182 m på stickan. När arb mäter 
ca 7½ (8) 8½ cm görs ett intagningsvarv (intv) enl följ: gör en int (= sticka ihop 2 rm) på vänster sida av första 
markören, därefter på var sida om varje markör, sluta med en int innanför kantm i slutet av v. Upprepa intv 
vartannat v ytterl 12 (11) 10 ggr och därefter vart 4:e v 0 (1) 2 ggr. Det ska nu finnas 32 (42) 52 m på stickan. 
Sticka på nästa v ihop m två och två. Tag av garnet och drag tråden igenom de resterande m. Drag åt och fäst.  
Sy ihop baskern baktill. Använd kantm till sömsmån.  
Virka en ”stor” blomma med fg 5 enl förklaring. Sy fast blomman alldeles ovanför resåren på sidan av mössan  
(sömmen ska vara mitt bak).
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Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Tilda Bamboo 50% bambu/50% bomull
                          Baby 70% polyester/30% akryl
Storlek, kofta:     3 (6)         9 mån    (1)     2    år         
Garnåtgång:   5 (8)   8             (8)          11  nystan, fg 05, 507, 505, 541 & 48
Storlek basker:         3-6 mån        (9mån  - 1 år)       1-2 år
Garnåtgång:         2                   (2)                          2    nystan, fg 505, 541



Babykofta och basker 
TILDA, 50% bomull, 50% akryl 
2200

Storlek, kofta: 3    (6)    9 mån  (1)     2     år 
Plaggets mått,  
Bröstvidd:   49  (52)  55        (58)    63  cm 
Hel längd:   25  (27)  29        (32)    36  cm 
Garnåtgång: 1    (2)    2          (2)      3    n.fg 1 (oblekt 05) 
  1    (2)    2          (2)      3    n.fg 2 (beige 507) 
  1    (2)    2          (2)      3    n.fg 3 (beige 505) 
  1    (1)    1          (1)      1    n.fg 4 (blekrosa 541) 
  1    (1)    1          (1)      1    n.fg 5 (rosa 48) 
Storlek, basker:  3-6 mån   (9 mån-1 år)   1-2 år 
Garnåtgång: 1              (1)                   1    n.fg 3  
 1              (1)                   1    n.fg 4 + restgarn av fg 5

Garnalternativ: Tilda Basmboo, Baby
 Observera att garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité 

Stickor:  Svarta Fåret 3 och 3½ mm 
Rundsticka:  Svarta Fåret 3 mm, 60 cm  
Virknål:  Svarta Fåret 3 mm

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm.  ca 25 m mosstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! 
Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare 
stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras. 

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm. Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet 
vriden rät. 
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.  
Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka 
ihop 2 m rätt.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Lyft 1 
m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över de ihopstickade.

Mosstickning: 
Varv 1: X 1 rm, 1 am X. Upprepa X-X v ut. 
Varv 2: X am på rm och rm på avm X, upprepa X-X v ut. 
Upprepa varv 2 hela tiden.

Virkförklaringar: 
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag 
garnet genom båda m på nålen. 
Halvstolpe (hst) = Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, omslag om nålen, 
drag garnet genom samtliga m på nålen.  
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat 
antal lm. 
Luftmaskbåge (lmb) 
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på 
nålen. 
Stolpe (st) = Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, omslag om nålen, drag 
garnet genom 2 m, omslag om nålen, drag garnet genom 2 m. 
 
Liten blomma:  
Virka 4-5 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm.  
Varv 1: Virka 10 fm runt ringen. 
Varv 2: X 1 fm i en fm, hoppa över 1 fm, 5 lm X, upprepa X-X varvet runt och sluta med 1 sm i första fm. Du 
har nu 5 lmb. 
Varv 3: Virka om varje lmb: 1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet. 

Stor blomma:  
Virka 4-5 lm och slut till en ring med 1 sm i första lm. 
Varv 1: Virka 3 lm = 1:a st. Virka 11 st runt ringen (= 12 st).  
Varv 2: X 1 fm i en st, hoppa över 1 st, 4 lm X, upprepa X-X varvet runt och sluta med 1 sm i första fm. Du har 
nu 6 lmb. 
Varv 3: Virka om varje lmb: 1 fm, 1 hst, 2 st, 1 hst, 1 fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet. 

KOFTA 
Bakstycke: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 63 (67) 71 (75) 81 m och sticka 8 v mosst (1:a v = räts). På nästa v från 
räts stickas slätst innanför kantm i var sida rest av arb enl följ: Öka på första v 3 m jämnt fördelat = 66 (70) 74 
(78) 84 m. Sticka ränder enl följ: X 8 v med fg 2, 8 v med fg 3, 8 v med fg 1 X, upprepa X-X rest av arb. När 
man stickat sammanlagt 50 (52) 56 (64) 74 v (= både mosstickade v och slätstickade v) ska arb mäta ca 14 
(15) 16 (18) 21 cm. Avm för ärmhål 3 m i var sida. På nästa v från räts börja snedda för raglan enl följ: Gör en 
enkelint innanför kantm i var sida enl förkl. Upprepa enkelint med 3 v:s mellanrum ytterl 0 (0) 1 (1) 0 ggr och 
därefter med 1 v:s mellanrum 18 (19) 19 (21) 24 ggr. Nu finns det kvar 22 (24) 26 (26) 28 m till nacken. Maska 
av rakt på nästa v från räts.

Vänster framstycke: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 33 (35) 36 (38) 41 m och sticka 8 v mosst (1:a v = räts). På 
nästa v från räts stickas slätst innanför kantm i varje sida. OBS! Öka på första v 1 (1) 2 (2) 2 m jämnt fördelat 
= 34 (36) 38 (40) 43 m. Sticka ränder lika bakst. Avm för ärmhål och gör raglanint i sidan lika bakst. Men 
hoppa över de 3 sista raglanint. OBS! Samtidigt med den 3 (4) 3 (4) 4:e raglanint börja snedda för halsen vid 
framkanten enl följ: Gör en enkelint innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 12 (13) 13 
(12) 12 ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 0 (0) 1 (2) 3 ggr. När alla avm och int är gjorda för raglan och 
hals ska det finnas kvar 2 m. Maska av m på nästa v från räts. 

Höger framstycke: Stickas lika vänster framstycke men åt motsatt håll. 

Höger ärm: Den mosstickade mudden blir i olika färg beroende på storlek. Detta för att anpassa ränderna. Lägg 
på st 3½ med fg 1 (fg1) fg3 (fg3) fg1 upp 44 (46) 48 (48) 50 m och sticka 8 v mosst enl förkl innanför kantm i 
var sida (1:a v = räts). På nästa v från räts stickas slätst innanför kantm i var sida rest av arb. Sticka ränder enl 
följ: 
3 mån: X 8 v med fg 2, 8 v med fg 3, 8 v med fg 1 X, upprepa X-X. 
6 mån: 4 v med fg 1, sedan X-X lika 3 mån. 
9 mån: X 8 v med fg 1, 8 v med fg 2, 8 v med fg 3 X, upprepa X-X. 
1 år: 6 v med fg 1, sedan X-X lika 3 mån.  
2 år: 4 v med fg 1, sedan X-X lika 3 mån.  
Sticka sammanlagt 50 (56) 64 (70) 78 v (innefattar både mosstickade v och slätstickade v). Arb ska då mäta ca 
14 (16) 18 (20) 22 cm. OBS! När arb mäter ca 3-3½ cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 
7 v:s mellanrum ytterl 4 (1) 1 (0) 0 ggr, med 5 v:s mellanrum 0 (5) 6 (6) 2 ggr och med 3 v:s mellanrum 0 (0) 0 
(4) 12 ggr = 54 (60) 64 (70) 80 m på stickan. De utökade m stickas med randens färg. När alla v är stickade enl 
förkl ovan avm från räts för ärmhål 3 m i var sida. Avm ska bli på ett likadant varv som på bakst. På nästa v från 
räts börja snedda för raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum 
ytterl 11 (13) 16 (18) 15 ggr och gör sedan en dubbelint i var sida 3 (3) 2 (2) 6 ggr. Det finns nu kvar 12 (14) 16 
(18) 18 m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v. Snedda enl följ: 
Varv 1: (räts) Maska av 3 (3) 4 (5) 5 m i början av v och gör en enkelint i slutet. 
Varv 2: och alla jämna varv: (avigs) stickas utan avm och int. 
Varv 3: Maska av 2 (3) 4 (4) 4 m i början av v och gör en enkelint i slutet. 
Varv 5: Maska av 2 (3) 3 (4) 4 m i början av v och gör en enkelint i slutet. 
Nu finns det kvar 2 m. Maska av.

Vänster ärm: Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar ett v tidigare från avigs.  

MONTERING 
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.  
Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån.  
Halskant och framkanter: Börja nedtill på höger framst och plocka från räts innanför kantm med rundst 3 och fg 
2 upp 1 m i varje v utmed framkanten, hoppa över ca vart 5-6:e v så att kanten inte bubblar, fortsätt plocka upp 
m utmed halskanten, nacken, vänster halskant och vänster framkant. Sticka 1 v rätst. Maska av i rätst. Sy ihop 
sid- och ärmsömmarna. Gör 4 st snoddar ca 25 cm långa med fg 2. Fäst i framkanterna som knytband. Det går 
bra att använda silkesband att knyta med också.  
Blommor: Virka 2 st stjälkar med fg 4 enl följ: Stick ned nålen ovanför den mosstickade kanten genom stycket. 


