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Bikinin Rosemarie 

Ett bra startprojekt för dig som inte hållit i virknålen på ett tag, och 
ett snabbjobb för vanevirkaren. Virkad bikini ger ett både coolt och 
hemvävt intryck och passar alla typer av solbadare. Bättre torr än våt.

storlek: s–m (m–l)
höftvidd: 103 (110) cm (justeras sedan med snodden till lagom vidd)
garn: garnstudio muskat (100% egyptisk bomull) 
löplängd: 50 g = 100 m 
rosa: 150 (200) g
Vitt: 50 g
Virknål: 3,5 mm
Vit snodd ca 0,5 cm i diameter, 1 x 120 cm lång (till byxan) 1 x 120 cm 
+ 2 x 40 cm lång (till överdelen). 
Virka så fast att 19 st och 11 varv med virknål 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Byxa

Framstycke: Virka 84 (90) lm med rosa. Börja i 3:e lm från nålen och 
virka 1 st i varje lm = 82 (88) st. Vänd varje varv med 3 lm. nästa varv, 
som är ett hålvarv, virkas på följande vis: Virka 2 första st i de 2 st i föreg 
varv, * 2 lm, hoppa över 2 st, 2 st i de två följande st från föreg varv * 
upp repa * – * varvet ut, varvet avslutas med 2 st. nästa varv virkas * 
st över st, två st med omtag runt lm bågen *. upprepa * – * varvet ut 
och avsluta med 2 st.  Fortsättningsvis virkas byxan med 1 st i varje st. 
när arbetet mäter 7 (8) cm minskas med 15 st i var sida på följande 
vis: Virka sm över det antal st som skall minskas i början av varvet och 
vänd när det återstår det antal st som skall minskas i slutet på varvet = 



10 11

trekanten med 1 st i varje st. Virka rakt, men på det 6:e varvet börjar 
man minska 1 st i var sida på följande vis: Virka sm över den 1:a st i 
början av varvet och vänd när det återstår 1 st i slutet på varvet. Fort-
sätt att minska 1 m i början och slutet av varje varv tills 8 st återstår. 
På nästa varv virkas: 1 sm, 2 st, 2 lm, hoppa över 2 st i föreg varv, virka 
2 st. Vänd. På nästa varv virkas 1 sm, 1 st, 2 st i föreg varvs lm-båge, 1 st. 
tag av garnet.

Montering och kanter: Virka kanter med vitt runt trekanterna på följ-
ande vis: Varv 1: Börja längst ner och virka fm längs trekantens sneddning, 
runt överkanten och längs med sneddningen. (Virka ej någon kant längs 
nederkanten). Vänd med 1 lm. Varv 2: * 1 fm, 2 lm, hoppa över 2 fm *. 
upprepa * – * hela varvet ut. avsluta med 1 fm. Vänd med 1 lm. Varv 
3: * fm över fm, 2 fm runt lm bågen *. upprepa * – * hela varvet ut. 
tag av garnet. trä en snodd igenom hålvarvet på de båda trekanterna. 
Börja och sluta mitt fram så att vidden kan justeras genom att dra åt 
snodden och knyta. trä var sin snodd genom hålen i trekanternas 
överkant, sy fast och knyt ihop snoddarna i nacken.

52 (58) st. minska sedan på samma sätt med 2 st i var sida varje varv 3 
ggr = 40 (46) m och därefter med 3 st i var sida varje varv 2 ggr = 28 
(34) m och sedan med 1 st i var sida varje varv 6 (7) ggr = 16 (20) st. 
Virka rakt i 6 (7) cm (grenen) och öka därefter 1 st i var sida varje varv 
3 ggr = 22 (26) st. ökningen görs genom att 2 st virkas i den första 
och sista st på varvet. tag av garnet.

Bakstycke: Virka 116 (124) lm med rosa. Börja i 3:e lm från nålen och 
virka 1 st i varje lm = 114 (122) st. Virka lika som framstycket till arbetet 
mäter 7 (8) cm. minska 6 m i var sida varje varv 5 ggr = 54 (62) st och 
därefter varje varv med 2 st i varje sida 6 (7) ggr = 30 (34) st och 
sedan med 1 st i varje sida 4 ggr = 22 (26) st. Virka rakt till stycket 
mäter 22 (23) cm. tag av garnet.

Montering och kanter: sy sidsömmar och grensömmen. Virka kanter 
med vitt runt benen på följande vis: Varv 1: Virka fm runt hela benöpp-
ningen. Varv 2: * 1 fm, 2 lm, hoppa över 2 fm *. upprepa * – * hela 
varvet ut. Varv 3: * fm över fm, 2 fm runt lm bågen * . upprepa * – * 
hela varvet ut. tag av garnet. trä en snodd i genom hålvarvet i midjan. 
Börja och sluta mitt fram så att vidden kan justeras genom att dra åt 
snodden och knyta.

Överdel

Virka 2 likadana trekanter : Virka 40 (44) lm med rosa. Börja i 3:e lm från 
nålen och virka 1 st i varje lm = 38 (42) st. Vänd varje varv med 3 lm. 
nästa varv, som är ett hålvarv, virkas på följande vis: Virka 2 st i de 2 
första st i föreg varv, * 2 lm, hoppa över 2 st, 2 st i de två följande st 
från föreg varv * upprepa * – * varvet ut, varvet avslutas med 2 st. 
nästa varv virkas * st över st, två st med omtag runt lm bågen *. 
upp repa * – * varvet ut och avsluta med 2 st. Fortsättningsvis virkas 



38 39

Koftan och hättan Ellen

En representativ kombination som är både snygg och elegant. Lika 
mycket jacka som kofta, och med värmande hätta därtill. Tid att sticka. 
Dags för avgång. Tag plats!

storlek: en storlek m/l
längd: 57 cm
övervidd: ca 120 cm
garn: garnstudio eskimo (100% ull) 
löplängd: 50 g = 50 m
Brunt: 700 g
grönt: 150 g
rött: 50 g
gult: 50 g
stickor : 4,0 mm + 5,0 mm 
(använd rundstickor för att få plats med maskorna)
5 knappar
sticka så fast att 14 m och 20 varv i slätstickning 
på stickor 5,0 mm = 10 x 10 cm.

Mönster: se diagram.

Kofta

Fram och bakstycke: (stickas i ett stycke) lägg upp 151 m på rund-
sticka 4,0 och sticka resårstickning 1 r, 1 a med grönt garn i 4 cm. Byt 
till rundsticka 5,0 med brun grundfärg och sticka slätstickning utom de 
yttersta 7 m i båda sidorna som fortsättningsvis stickas med grönt och 
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resårstickning 1 r, 1 a. öka 14 m jämnt fördelat över det första slät -
stickningsvarvet = 165 m. sticka in bården, enligt diagram, längs med  
de båda framkanterna (innanför resårkanterna). gör 5 knapphål jämnt 
fördelade längs höger framkant på följande vis: sticka 3 m, avmaska 3 m, 
sticka varvet ut. På nästa varv läggs 3 nya maskor upp över de av mask-
ade maskorna på föregående varv. Vid 12 cm ökas 1 m på var sida om 
den 48:e och 117:e m och ökningarna upprepas vart 6:e v rakt ovanför 
varandra sammanlagt 5 ggr = 185 m. Vid 30 cm delas arbetet för ärm-
hålen: sticka 45 m, maska av 10 m, sticka 75 m, maska av 10 m och sticka 
sedan 45 m. sticka det ena framstycket och minska 1 m vartannat varv 
vid ärmhålet 5 ggr. när ärmhålet mäter 14 cm stickas den vågräta bården 
(se diagrammet hur bårderna skall mötas). efter den vågräta bården 
stickas 2 varv grönt, 4 v brunt och resterande varv med grönt garn. 
samtidigt, när ärmhålet mäter 17 cm avmaskas mot halsen vartannat  
v med 7,4,3,3 m. då ärmhålet mäter 24 cm avmaskas för axeln i 3 om-
gångar vartannat varv med 8,8,7 m. det andra framstycket stickas lika 
men åt motsatt håll. sticka sedan bakstycket: minska 1 m i var sida 
vartannat varv 5 ggr. ryggbården stickas i samma höjd som den våg-
räta bården på framstycket. när bakstycket är lika långt som fram-
styckena avmaskas vartannat varv i varje sida 8,8,7 m för  axeln och 
därefter de övriga maskorna på en gång.

Ärm: lägg upp 40 m med stickor 4,0 och grönt och sticka resårstick-
ning 1 r, 1 a i 4 cm. Byt till stickor 5,0 och brunt och sticka slätstickning. 
öka 4 maskor jämnt fördelat på det första slätstickningsvarvet = 44 m. 
sticka den yttersta maskan i var sida rät alla varv (kantmaska). sticka in 
ärmbården mitt på ärmen. när arbetet mäter 10 cm ökas 1 m i var sida 
var 10:e cm 4 ggr = 52 m. då ärmen mäter 44 cm avmaskas 5 m i var 
sida och sedan 1 m i var sida vartannat varv 14 ggr och sedan med 2 m 
i var sida vartannat varv 2 ggr = 6 maskor återstår. avmaska. Färdigt 
mått 62 cm.
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Montering: sy ihop axelsömmarna och plocka upp ca 53 maskor runt 
halskanten (innanför resårstickningen i framkanterna). sticka med 
stickor 4,0 resårstickning med brunt garn 1 r, 1 a i 3 cm. avmaska alla 
maskor löst. sy ärmsömmar och sy fast dem i ärmhålen. sy i knappar.

Hätta

garn: garnstudio eskimo (100% ull) 
löplängd: 50 gr = 50 m
rött: 100 g
Brunt: restgarn från koftan
huvudomkrets: ca 57 cm
Virknål: 5.0 mm
Virka så fast att 12 fm och 12 varv med virknål 5,5 mm = 10 x 10 cm.

Kulle: Virka 3 lm med rött och virka ihop dem till en ring med 1 sm 
i första lm. Virka 6 fm om lm-ringen. öka 1 m i varannan fm på 2:a 
varvet (genom att virka 2 fm i föregående varvs fm). Virka fm med 
nedtag i båda maskbågarna. öka 1 m i var 3:e fm på 3:e varvet och 
öka därefter 1 m i var 4:e fm på 4:e varvet. gör därefter 5 ökningar 
jämnt fördelat över varje varv tills kullens omkrets är densamma som 
huvudet (denna storlek ca 57 cm). Virka nu utan ökningar tills kullen 
mäter ca 15 cm från mitten. tag av garnet. markera fram och bak på 
mössan. gör mössan lite längre fram genom att de två sista varven 
virkas på följande vis: Börja virka 3 cm efter mitten bak och avsluta 
3 cm före mitten bak. tag av garnet. Börja virka nästa varv 5 cm efter 
mitten bak och avsluta 5 cm före mitten bak. tag av garnet igen och 
börja sista varvet 7 cm efter mitten bak och avsluta detta varv 7 cm 
före mitten bak. tag av garnet.

Rundel: (2 st): Virka 3 lm med rött och virka ihop dem till en ring med 
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1 sm i första lm. Virka 6 fm om lm-ringen. öka 1 m i varannan fm på 
2:a varvet (genom att virka 2 fm i föregående varvs fm) och öka där-
efter 1 m i var 3:e fm på 3:e varvet. Fortsätt att öka med 1 m mer 
mellan rum varje varv i totalt 7 varv (sista varvet ökas 1 m i var 7:e fm). 
tag av garnet. 

Montering: Fäst alla trådar och sy fast rundlarna. låt en fjärdedel av 
rundlarna sitta fast på mössan och låt resten av rundlarna hänga ner 
som öronlappar. Virka ett varv med fm i brunt runt kanten på hela 
mössan.

Hundjackan Freja

rygglängd: 22 cm
omkrets mage: 50 cm 
garn: garnstudio eskimo (100% ull)
löplängd: 50 g = 50 m
rött: 150 g
grönt: restgarn från koftan
Virknål:  5,0 mm
3 knappar
Virka så fast att 11 fm och 14 varv med virknål 5,0 mm = 10 x 10 cm.

man börjar längst bak och virkar framåt. avsluta med två smala stycken 
som knäpps under halsen. en maggördel knäpps fast från sida till sida 
under magen.

Ryggstycke:  Virka 43 lm med rött. Börja i 2:a lm från nålen och virka 1 
fm i varje lm = 42 fm. Vänd varje varv med 1 lm och virka fm i varje fm. 
Virka rakt i ca 18 cm. minska därefter i var sida på följande vis: Virka sm 
över 8 fm i början av varvet och vänd när det återstår 8 fm = 26 fm. 
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när arbetet mäter 22 cm låter man bli att virka de mittersta 10 fm 
(halsringning) och var sida virkas var för sig = 8 fm. Virka rakt i ytter-
ligare 17 varv. tag av tråden. den motsatta sidan virkas lika men gör  
ett knapphål när 3 varv återstår på följande vis: Virka 3 fm, 2 lm, hoppa 
över 2 fm, 3 fm. På nästa varv virkas 2 fm om lm-bågen i varvet innan. 
Virka ytterligare ett varv. tag av tråden. Virka ett varv med fm och grönt 
runt hela ryggstycket. tag av tråden.

Maggördel: Virka 11 lm med rött. Börja i 2:a lm från nålen och virka 1 
fm i varje lm = 10 fm. Vänd varje varv med 1 lm och virka fm i varje fm. 
efter 2 varv görs ett knapphål på följande vis: Virka 4 fm, 2 lm, hoppa 
över 2 fm, 4 fm. På nästa varv virkas 2 fm om lm-bågen i varvet innan. 
när gördeln mäter 12 cm (mät på din hund och anpassa längden så att 
den passar) görs ytterligare ett knapphål. Virka ytterligare 2 v. tag av 
tråden.

Montering: sy fast en knapp framtill under halsen och en knapp i var 
sida på bålen som maggördeln knäpps fast i. knäpp ihop hundjackan.
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i var sida stickas rät alla varv och ingår inte i mönsterstickningen (kant-
maska). Vid färgbyte stickas första varvet (från rätsidan) med ny färg 
med bara räta m från rätsidan (istället för resårstickning) för att få en 
snyggare färgövergång. de aviga varven stickas med resårstickning. över-
gå därefter till att sticka med vitt resten av arbetet. de 12 r i resårstick -
ningen bildar våder som efterhand minskas på följande vis: när arbetet 
mäter 6 (7) 8 cm minskas varje våd till 10 r genom att det två yttersta 
m i var sida på våden stickas samman = 98 (110) 122 m. när arbetet 
mäter 12 (14) 16 cm minskas våden till 8 r på samma vis = 82 (92) 102 
m och när arbetet mäter 18 (21) 24 cm görs ytterligare en minskning 
av varje våd till 6 r = 66 (74) 82 m. när arbetet mäter 30 (34) 37 cm 
övergår man till att sticka 2 r, 2 a. när arbetet mäter 33 (37) 40 cm 
stickas ett varv med räta maskor från avigsidan (vikvarv) och därefter 
stickas ytterligare 3 cm med 2 r, 2 a. avmaska därefter alla maskor.

Framstycke: stickas likadant som bakstycket.

Montering: sy sidsömmar innanför kantmaskan. Vik ner kanten runt midjan 
och sy fast mot avigsidan. trä i ett resårband i midjan.

Tenniskofta

storlek: s (m) l
längd: 47 (50) 53 cm 
övervidd: 105 (110) 114 cm
garn: garnstudio Paris (100% bomull) 
löplängd: 50 g = 75 m
Vitt: 400 (450) 500 g
Blått: 100 (100) 100 g
rött:100 (100) 100 g
stickor : 3,5 mm + 5,0 mm
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Tenniskläderna Sven och 
Cecilia

Tennismodet har haft många storhetstider och kommer alltid i retur. 
Den v-ringade tröjans täta rutmönster påminner om ett tennisnät. 
Koftan har franska öppna liljor mot tennisens klassiska färg och kjolen 
kan med fördel kombineras med vilken som helst av dubbelparets 
formtoppar. En oslagbar kombination. Game, set match!

Tenniskjol

storlek: s (m) l
längd: 33 (37) 40 cm
midjemått: 75–80 (85–90) 95–100 cm
garn: garnstudio Paris (100% bomull) 
löplängd: 50 g = 75 m 
Vitt: 250 (250) 300 g
Blått : 50 (50) 50 g
rött: 50 (50) 50 g
stickor :  5,0 mm
resårband
sticka så fast att 17 m och 21 varv i mönsterstickning 
med stickor 5,0 mm = 10 x 10 cm.

Randning resår: 2 v vitt, 2 v rött, 2 v vitt, 2 v blått, 2 v vitt, 2 v rött, 2 v 
vitt, 2 v blått, 2 vitt.

Bakstycke: lägg upp 114 (128) 142 m på stickor 5,0 med vitt och sticka 
resårstickning 12 r, 2 a enligt randning ovan. den första och sista maskan 
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yttersta 8 m som stickas räta alla varv med vitt hela arbetet (framkanten). 
öka 2 (1) 0 m på det första mönsterstickningsvarvet = 51 (54) 57 m. 
öka 1 m innanför kantmaskan varannan cm 3 ggr = 54 (57) 60 m. när 
arbetet mäter 23 (25) 27 cm avmaskas för ärmhålet med 5,2,2,2, (5,2,2,2) 
6,2,2,2 m = 43 (46) 48 m. Byt från mönsterstickning till randning på 
samma sätt som på bakstycket. Vid 36 (38) 40 cm avmaskas för halsring -
ningen med 13 (15) 17 m = 30 (31) 31 m och därefter med 2 m vart-
annat varv 3 ggr. då arbetet är lika långt som bakstycket avmaskas för 
axeln med 8,8,8 (9,8,8) 9,8,8 m. 

Höger framstycke: sticka höger framstycke likadant som vänster 
fram stycke fast åt motsatt håll. obs! se till att det blir samma färg på 
mönstret närmast framkanten som på vänster framstycke så att t.ex 
rött mönster möter rött mönster eller blått mönster möter blått 
mönster. gör 5 knapp hål fördelade längs framkanten. knapphålen görs 
4 maskor från kanten, avmaska 2 maskor. På nästa varv läggs 2 nya 
maskor upp över de avmaskade maskorna på föregående varv.

Ärm: lägg upp 50 (54) 58 m på stickor nr 3,5 och sticka samma resår-
randning som på bak och framstycket. den första och sista maskan i var 
sida stickas rät alla varv och ingår inte i resårstickningen eller mönster-
stickningen (kantmaska). Byt till stickor 5,0 efter randningen och sticka 
slätstickning med vitt. öka 4 m jämnt fördelade på det första slätstick-
ningsvarvet = 54 (58) 62 m. öka därefter 1 m i var sida var 10:e cm 3 ggr 
= 60 (64) 68 m. när arbetet mäter 34 (35) 36 cm avmaskas vart annat 
varv i var sida med 5,2,2,2 (5,2,2,2) 6,2,2,2 m = 38 (42) 44 m. Fortsätt att 
avmaska 1 m vartannat varv i var sida 8 (9) 10 ggr = 22 (24) 24 m, och 
därefter med 2 m vartannat varv i var sida 3 ggr = 10 (12) 12 m. maska 
av alla m på nästa varv. Ärmens längd ca 48 (50) 51 cm.

Krage: lägg upp 68 (72) 76 m med vitt på stickor nr 5,0 och sticka rät-
stickning. På andra varvet ökas 1 m i var sida innanför kantmaskan. 

5 knappar
sticka så fast att 18 m och 22 varv i mönsterstickning 
med stickor 5,0 mm = 10 x 10 cm.

Randning resår: 2 v vitt, 2 v rött, 2 v vitt, 2 v blått, 2 v vitt, 2 v rött, 2 v 
vitt, 2 v blått, 2 v vitt.

Mönster: se diagram.

Bakstycke: lägg upp 82 (86) 90 m på stickor 3,5 och sticka resårstick-
ning 2 r, 2 a enligt randning ovan. den första och sista maskan i var sida 
stickas rät alla varv och ingår inte i resårstickningen eller mönsterstick-
ningen (kantmaska). Vid färgbyte stickas första varvet (från rätsidan med 
ny färg med bara räta m från rätsidan (istället för resårstickning) för att 
få en snyggare färgövergång. de aviga varven stickas med resårstickning. 
Byt till stickor 5,0 efter randningen och sticka slätstickning med mönster 
enligt diagram. öka 4 (6) 8 m jämnt fördelat på det första mönster-
stickningsvarvet = 86 (92) 98 m. öka 1 m i var sida, innanför kantmaskan, 
varannan cm 3 ggr = 92 (98) 104 m. när arbetet mäter 23 (25) 27 cm 
avmaskas vartannat varv i varje sida för ärmhål med 5,2,2,2, (5,2,2,2) 
6,2,2,2 m = 70 (76) 80 m. Vid 38 (40) 42 cm avslutas mönsterstickning 
och övergår till randning med slätstickning på följande vis: * 2 v vitt, 2 v 
blått, 2 v vitt, 2 v rött *. upprepa randningen * – * resten av arbetet. 
när arbetet mäter 44 (47) 50 cm avmaskas för varje axel vartannat varv 
med 8,8,8 (9,8,8) 9,8,8 m. maska av resterande 22 (26) 30 m på nästa 
varv. Färdigt mått 47 (50) 53 cm. 

Vänster framstycke: lägg upp 49 (53) 57 m på stickor 3,5 och sticka 
samma resårrandning som bakstycket. den yttersta maskan i sidan stickas 
rät alla varv och ingår inte i resårstickningen eller mönsterstickningen 
(kantmaska). Byt till stickor 5,0 efter randningen och sticka slätstickning 
och mönster enligt diagram på samma sätt som bakstycket, förutom de 
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upp repa denna ökning vartannat varv ytterligare 5 ggr. sticka ytterligare 
6 varv utan ökning. maska av.

Montering: sy axelsömmar, sidsömmar och ärmsömmar. sy i ärmarna. 
sy fast kragen. sy fast knappar.

Tenniströja

herrstorlek: s (m) l
längd: 63 (66) 70 cm
övervidd: 112 (118) 125 cm
garn: garnstudio Paris (100% bomull) 
löplängd: 50 g = 75 m 
Vitt: 600 (700) 800 g
Blått : 50 (50) 50 g
rött: 50 (50) 50 g
stickor : 3,5 mm + 4,5 mm. rundsticka 3,5 mm
sticka så fast att 19 m och 24 varv mönsterstickning 
med stickor 4,5 mm = 10 x 10 cm. 

Mönster: Varv 1: * 1 r, 1 a, 3 r, 1 a *. upprepa från * – * varvet ut. Varv 2: 
* 1 r, 3 a, 1 r, 1 a *. upprepa från * – * varvet ut. Varv 3: samma som varv 
1. Varv 4: samma som varv 2. Varv 5: * 1 r, 5 a *. upprepa från * – * varvet 
ut. Varv 6: * 5 r, 1 a *. upprepa från * – * varvet ut. Varv 7: samma som 
varv 5.Varv 8: samma som varv 6. upprepa från varv 1.

Randning resår: 2 v vitt, 2 v rött, 2 v vitt, 2 v blått, 2 v vitt, 2 v rött, 2 v 
vitt, 2 v blått, 2 v vitt.

Bakstycke: lägg upp 106 (110) 118 m på stickor 3,5 med vitt och sticka 
resårstickning 2 r, 2 a enligt randning ovan. den första och sista maskan 
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i var sida innanför den yttersta m var 6:e cm tills 70 (76) 82 m finns på 
varvet. de nya maskorna stickas in i mönsterstickning efterhand. när 
arbetet mäter 45 (46) 47 cm avmaskas 5 (6) 7 m i var sida för ärmhål 
= 60 (64) 68 m. sticka 2 varv utan minskning och snedda sedan från 
rätsidan för raglan med minskningar i var sida som på bakstycket, vart 
4:e v 12 ggr och därefter vartannat varv 12 (13) 14 ggr = 12 (14) 16 m 
återstår. sticka ytterligare 1 varv. maska av. Färdigt mått 75 (77) 79 cm.

Montering och halskant: sy sidsömmar och ärmsömmar. sy fast ärmens 
raglan mot raglansneddningen på fram- och bakstycket. Ärmens över-
kant bildar en del av halsringningen. Plocka upp från rätsidan med rund-
sticka 3,5 och vitt 95 (99) 101 m runt halsringningen. Börja och sluta 
varvet i V:et mitt fram. sticka mittmaskan rät alla varv (sett från rätsidan) 
och sticka resårstickning 2 r, 2 a på de övriga maskorna. sticka ihop 2 m 
på var sida om mittmaskan varje varv. randa med 2 v vitt, 2 v rött, 2 v 
vitt, 2 v blått och 2 v vitt. Vid färgbyte stickas första varvet med ny färg 
med räta m istället för resår för att få en snyggare färgövergång. sticka 
där efter 1 v med vitt med aviga m (vikvarv) och sticka sedan ytterligare 
8 resårstickningsvarv med vitt. öka varje varv 1 m på var sida om mitt-
maskan. maska av. Vik halskanten dubbel mot avigsidan i vikvarvet och 
sy fast mot avigsidan. 

i var sida stickas rät alla varv och ingår inte i resårstickningen eller 
mön sterstickningen (kantmaska). Vid färgbyte stickas första varvet (från 
rät sidan) med ny färg med bara räta m från rätsidan (istället för resår-
stickning) för att få en snyggare färgövergång. de aviga varven stickas 
med resårstickning. Byt till stickor 4,5 efter randningen och sticka mön-
ster enligt ovan med vitt. öka 4 (6) 4 m jämnt fördelat på det första 
mönster stickningsvarvet = 110 (116) 122 m. då arbetet mäter 32 (34) 
36 cm av maskas för vardera ärmhålet i båda sidor med 5 (6) 7 m = 
100 (104) 108 m. därefter sneddas för raglan från rätsidan på följande 
vis: sticka 2 rm, sticka tillsammans 2 m rätt, sticka mönsterstickning tills 
4 m återstår på varvet, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den 
stickade m (=lyfthoptagning), 2 rm. dessa intagningar görs vartannat 
varv samman lagt 36 (37) 38 gånger tills 28 (30) 32 m återstår. sticka ytter-
ligare 1 varv. maska av. Färdigt mått 61 (64) 67 cm.

Framstycke: sticka lika som bakstycket tills den 8 (7) 7:e intagningen för 
raglan. dela arbetet samtidigt med denna minskning och sticka var sida 
för sig. minska för v-ringningen på följande vis för vänster sida: sticka tills 
4 m återstår mot mitten, 1 lyfthoptagning, 2 rm. denna intagning görs 
vart 4:e varv sammanlagt 12 (13) 14 ggr. sneddningen för raglan på mot-
satt sida fortsätter som på bakstycket tills 4 m återstår, då de 2 sista 
intagningarna görs genom att sticka 2 rm tillsammans vid halsen vart-
annat varv = 2 m. maska av. höger sida stickas lika men åt motsatt håll, 
men minskningen vid v-ringningen görs genom att 2 rm stickas tillsam-
mans innanför 2 rm.

Ärm: lägg upp 50 (54) 58 m på stickor nr 3,5 med vitt och sticka resår-
stickning 2 r, 2 a enligt randning som på bak och framstycket. den första 
och sista maskan i var sida stickas rät alla varv och ingår inte i resårstick-
ningen eller mönsterstickningen (kantmaska). Byt till stickor 4,5 efter 
randningen och sticka mönsterstickning med vitt. öka 6 (8) 10 m jämnt 
fördelat på det första mönsterstickningsvarvet = 56 (62) 68 m. öka 1 m 
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Brudklänningen Anita

Vår italienska brud njuter av omgivningens beundrande blickar vid 
Fontana di Trevi. Stickade brudklänningar hör inte till vanligheterna 
ens i det modetokiga Italien. Klänningen är enkel att göra men det 
går åt mycket garn, så välj en plats där du kan breda ut din stickning 
ordentligt. 

Klänning

storlek: s (m) l 
övervidd: 70–80 cm (80–90 cm) 90–100 cm. 
obs! Bakstycket på livet är stickat i resårstickning och är 
därför mycket töjbart. 
längd: ca 110 (115) 120 cm (längden utan axelband)
garn: garnstudio symphony (merinoull/ polyamid) 
löplängd: 50 g = 70 m
garnstudio Cotton Viscose (egyptisk bomull / viskos) 
löplängd: 50 g = 110 m

Klänning: garnstudio symphony natur : 650 g (750 g) 850 g
1 rulle glitter silvertråd 
garnstudio Cotton Viscose natur : 50 g

Lösärmar: garnstudio symphony natur : 100 g
1 rulle glitter silvertråd
garnstudio Cotton Viscose natur : 50 g 
knappar : 28 styck (pärlemorfärgade, 12 mm i diameter) till lösärmarna 
stickor : 7,0 mm
Virknål: 3,0 mm
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Lösärmar

(två stycken): lägg med stickor 7,0 upp 26 (30) 34 m av symphony 
och sticka resårstickning 2 aviga, 2 räta. den yttersta maskan i var sida 
ingår inte i resårstickningen utan stickas rät alla varv (kantmaska). låt 
den tunna silvertråden hela tiden följa med garnet. efter ca 15 cm ökas 
1 m innanför kantmaskan på var sida. upprepa denna ökning ytterligare 
2 ggr med ca 15 cm intervall. de nya maskorna stickas in i resårstick-
ningen efter hand. när arbetet mäter ca 55 (60) 65 cm (eller önskad 
längd) avmaskas löst alla maskor på en gång. Virka med Cotton Viscose 
och virknål 3,0 samma kantspets som på klänningen. Virka runt överkant, 
nederkant och längs sidorna. sy fast 14 knappar längs ena långsidan 
(hålen i spetskanten på motsatt sida blir knapphål). 

sticka så fast att 14 maskor och 20 varv resårstickning 
med stickor 7,0 mm = 10 x 10 cm.  

Bakstycke: lägg med stickor 7,0 upp 72 (86) 98 m med symphony och 
sticka resårstickning 12 r, 2 a. den yttersta maskan i var sida ingår inte i 
resårstickningen utan stickas rät alla varv (kantmaska). låt den tunna 
silvertråden hela tiden följa med garnet. sticka rakt i 80 (85) 90 cm 
och minska därefter 1 m på var sida de räta m på resårstickningen (= 
10 r, 2 a). Fortsätt att minska på samma vis vart 6:e v ytterligare två 
gånger ( = 6 r, 2 a). efter sista minskningen, vid 86 (91) 96 cm, övergår 
man direkt till att sticka resårstickning med 2 r, 2 a. efter 24 cm med 
resår stickning med 2 r, 2 a avmaskas löst alla maskor på en gång. arbetet 
mäter ca 110 (115) 120 cm.

Framstycke: sticka likadant som bakstycket tills arbetet mäter 94 (99) 
104 cm (efter ca 8 cm resårstickning med 2 a, 2 r) då man övergår till 
slätstickning ända till framstycket är lika långt som bakstycket. avmaska 
löst alla maskor på en gång.

Montering: sy ihop långsidorna, innanför kantmaskan.

Kantspets: Virkas med Cotton Viscose och virknål 3,0.

Mönster: Varv 1: Virka 1 varv fm runt om överkanten. Varv 2: Virka 1 fm 
i varje fm. Varv 3: 1 fm, * 2 lm, hoppa över 1 fm, 1 fm * upprepa * – * 
varvet ut. Varv 4: 1 fm, * 2 fm i föreg varv lm båge, 1 fm * upprepa * – * 
varvet ut. tag av garnet.

Axelband: (två stycken): Virka 3 längder med lm ca 35 – 40 cm långa. 
Fläta samman de tre lm-längderna till ett axelband och sy fast axelbandet 
i framstycket och bakstycket. Justera så att längden blir lagom. Virka, fläta 
samman och sy fast ytterligare ett axelband.
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Register

Accessoarer:

Virkad hundjacka – Freja  44

stickad kuvertväska  111

stickade lösärmar – anita  123

stickade lösärmar – Zarah  119

stickad sjal – greta  114

Virkad slips – kent  112

Virkade tofflor – tassalätt  101

Badkläder:

Virkad bikini – rosemarie  8

Jumprar, tröjor och slipover: 

stickad holkärmsjumper – anna  22

stickad jumper – Brit  109

stickad knytsnibbsjumper – Vera  26

stickad mohairjumper – sally  34

stickad singoallajumper – stefania  56

stickad slipover – ingmar  94

stickad sporttröja – lotta  90

stickad tenniströja – sven  70

Klänningar:

stickad brudklänning – anita  120

Virkad klänning – kajsa  18

Koftor, kavaj och dräkter:

stickad bolero – amanda  52

stickad bäddkofta – lydia  98

Virkad dräkt – Peggy  30

stickad fäbodkofta – gudrun  84

stickad kofta – ellen  38

Virkad kofta – monica  74

Virkad kavaj – Paul  80

Virkad morgonrock – nanny  102

stickad tenniskofta med kjol – Cecilia  64

Linnen och shorts:                                      

stickat linne – maj  16

Virkat linne och virkade shorts – malin  12

Virkat linne – maria  48

stickat strandset – Jane  60

stickad topp med lösärmar – Zarah  116

Mössor och andra huvudbonader:

Virkad basker  78

Virkad fäbodbasker  89

Virkad hätta  42

Virkad keps  82

Virkad snibb  21

Virkad sportmössa  93

Stick- och virkförkortningar

a = avig
dst = dubbelstolpe
fm = fast maska
hst = halvstolpe
hstgr =halvstolpsgrupp
lm = luftmaska
lm-båge = luftmask-båge
m = maska
mgr = mönstergrupp
r = rät 
sm = smygmaska
st = stolpe
stgr = stolpgrupp
v = varv






