
Viking Björk  - bomull/merino                                             

Topp            1004-5 

Storlekar:                           S                          M                         L                                      

Midjevidd ca:                    90                         95                100 cm 

Hel längd ca:                     65                         67                  69 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% 

merino), Viking Alpacka/Silk (50% alpacka, 50% silke), 

Nystan a 50 gram. 

Naturvitt nr 502 (petrol nr 529)  6                  6                 7 nystan 

Vägledande stickor och tillbehör: Rundsticka nr 3 och virknål 

nr 3. 

+ 3 st små knappar, och 3 st stora silverpärlor till dekoration. 

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

masktätheten för ett lyckat resultat. 

 

 

 

TOPP 

Börja med kragen:  
Lägg upp 88 luftmaskor med virknål nr 3. Stick ned nålen i den 

andra maskan från nålen, och virka fm tillbaka. Vänd med 4 lm 

(= 1 st + 1 lm). Virka sedan 1 st i nästa m, *virka 1 lm, hoppa 

över 1 m och virka 1 st i nästa m*. Upprepa från * till * varvet ut. 

Vänd och virka på samma sätt fram och tillbaka  till rutmönstret 

mäter ca 5 cm. Virka nu 1 varv st, men öka genom att *virka 3 st, 

2 st i nästa m* upprepa från * till * varvet ut (=110m=). Virka 

sedan 2 varv st utan ökningar. Virka nu ”fransar” så här: Börja i 

sidan och virka 1 sm i första m *Virka 1 sm, därefter 10 lm. 

Virka fm tillbaka, och virka 1 sm i nästa m. Virka 1 sm, därefter 

20 lm. Virka fm tillbaka och virka 1 st i nästa m*. Upprepa från * 

till * 7 gånger. *Virka sm, därefter 15 lm. Virka fm tillbaka, och 

virka sm, därefter 20 lm. Virka fm tillbaka och virka 1sm i nästa 

m*. Upprepa från * till * 4 gånger (sista ”fransen” är nu mitt 

fram på kragen). Virka vidare spegelvänt tills det är virkat runt 

hela kragen. Sluta med en sm i sista m.  

Framstycke: 

Plocka upp 39 m på st nr 3 mitt fram (över de mittersta 15 cm). 

Sticka fram och tillbaka i slätstickning, men de första och de 2 

sista m på varvet stickas hela tiden rätt. Öka 1 m i var sida 

(innanför de 2 rätstickade m) på vartannat varv till det finns 101-

107-113 m. Sätt m på en hjälpsticka. 

Bakstycke:  

Börja där arb är delat bak och plocka upp 19 m över de första 7 

cm. Fortsätt sticka fram och tillbaka i slätstickning, men de 2 

första och de 2 sista m stickas hela tiden rätt. Öka 1 m i var sida 

(innanför  de 2 rätstickade m) på vartannat varv till det är 50-53-

56 m (arb mäter nu ca 21-22-24 cm från de upplockade m). Sätt 

m på en hjälpsticka. Plocka upp och sticka den andra sidan av 

bakstycket på samma sätt, men spegelvänt. 

Bålen 

Sätt alla delarna på samma rundsticka nr 3. Lägg upp 12 m mitt 

under varje ärm. Fortsätt sticka runt i slätstickning till arb mäter 

ca 42-43-44 cm (mätt från mitt under ärmen). Maska av. Virka 

ett varv med fm runt avmaskningskanten – ca 12 maskor per 5 

cm (se till att kanten stramar lite, och inte blir för lös). Virka 

samma rutmönster som överst till halskanten (börja varje varv 

med 2 lm ( = 1 st). Virka på detta sätt till kanten mäter ca 6 cm. 

Sy i 3 st knappar mitt bak på den virkade halskanten, använd 

hålen i mönstret till knapphål.  

Sy i 3 stora silverpärlor fram. Fäst alla lösa trådar snyggt på 

avigsidan. Virka en kant runt ärmhålen med fm. Detta gör att 

ärmkanten blir lite stadigare. 

 

 

Virkförklaringar: Sm = smygmaska, Lm = 

luftmaska, Fm= fast maska, St = stolpe 

 


