
Viking Björk  bomull/merino                                                   

Tröja            1004-8 
Storlekar:               4/6                      8                  10/12 år   

Övervidd ca:          74                     79                     88 cm 

Hel   längd ca:        44                      50                     57 cm 

Ärmlängd ca:          33                     38                     44 cm      

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% merino), 

Viking Alpacka/Silke (50% alpacka, 50% silke). Nystan a 50 gram. 
Grön nr 537            5                        6                    7 nystan 

Vägledande stickor och tillbehör: Rundsticka och strumpstickor nr 2,5 

oh 3. 

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

masktätheten för ett lyckat resultat. 

TRÖJA 

Lägg upp 184-198-220 m på rundst nr 2,5. Sticka 3-4-4 cm runt i 

resårstickning med 1 rm, 1 am. Sätt en markering i var sida med 92-99-

110 m till var del. Byt till st nr 3 och sticka vidare runt i slätstickning. 

När arb mäter ca 27-31-36 cm maskas det av 12 m i var sida för ärmhål 

(6m på var sida av markering). Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 

Ärm:  
Lägg upp 42-46-46 m på st nr 2,5. Sticka 3-4-4 cm runt i resårstickning 

med 1 rm,  1 am. Byt till                         st nr 3 och sticka vidare runt i 

slätstickning, men på första varvet ökas maskantalet jämt fördelat till 49-

51-53m. Sätt en markering mitt under ärmen och öka med 1 m i var sida 

av markeringen med ca 1,5 cm mellanrum (samma för alla storlekar) till 

det finns 83-93-99 m. När arb mäter ca 33-38-44 cm maskas det av 12 m 

mitt under ärmen (6 m på var sida av markeringen). Lägg arb åt sidan 

och sticka en ärm till på samma sätt. 

Bakstycke: 

 Sätt ärmarna på samma rundsticka som fram och bakstycket, över 

ärmhålsavmaskningarna = 302-336-370 m. På nästa varv justeras 

maskantalet jämnt fördelat till 288-336-384 m. Sticka 2-3-4 cm 

slätstickning över alla m. Sätt en markering mitt fram på framstycket 

och räkna ut från mitten var mönstret ska börja. Vidare stickas 

bakstycket i mönster och minskningar som förklaras på diagrammet till 

det är 72-84-96 m. (OBS! Det minskas 2 m i varje rapport). Maska av 

löst. 

 Fäst alla lösa trådar snyggt på avigsidan och sy ihop under ärmarna.

 = 72-84-96 m

minska genom at sticka 2 och 2 m rätt
tills över de resterande flätorna

 = 108-126-144 m

minska genom at sticka 2 och 2 m rätt
tils över varannan fläta

 = 144-168-192 m

 = 168-196-224 m

 = 192-224-256 m

 = 216-252-288 m

 = 240-280-320 m

 = 264-308-352 m

 = 288-336-384 m

 = r på rätan, avigt på avigan upprepas  = mitt fram

 = Sätt 2 m på hjälpsticka framför arb, sticka  = Sätt 1 m på hjälpsticka framför arbm sticka

2 rm, sticka m från hjälpstickan rätt 1 rm, sticka m från hjälpstickan rätt

 = Sätt 2 m på hjälpsticka bakom arb, sticka  = Sätt 1 m på hjälpsticka bakom arb, sticka

2 rm, sticka m från hjälpstickan rätt 1 rm, sticka m från hjälpstickan rätt

 


