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Mie / Kofta med retriller 

Design Jonna Thue 

 
 

MATERIAL: Extrafine merino 120 (100% Wool, 

superwash) och SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 

28% Silk). 

STORLEK: S (M) L (XL) XXL. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 90 (98) 106 (116) 126 

cm. 

HEL LÄNGD: Ca 55 (56) 57 (58) 59 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Extrafine merino 120: 9 (10) 10 (11) 12 n fg 4222 el. 

1148, 

SILK KID MOHAIR: 5 (5) 6 (7) 8 n fg 1071 el. 1118. 

TILLBEHÖR: 6 knappar. 

STICKOR: Jumperstickor  3, 3,5, 4 och 4,5 mm. 

MASKTÄTHET: 19 m och 25 v = 10x10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor. 

 

 

FÖRKLARINGAR 

Slätstickning = räta maskor på rätsidan och aviga 

på avigsidan.  

1 utt = tag upp länken mellan maskorna och 

sticka den vriden rät.  

1 enk int = lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta över. 

 

INFO 

Sticka första och sista maskan rät alla varv så 

bildas en rak fast kant.  

Om det i beskrivningen endast finns ett tal, gäller 

det för alla stl.  

Hela koftan stickas med 1 tråd av varje kvalitet.  

Sy ihop koftan med Extrafine Merino.  

 

BAKSTYCKE 

Lägg med en tråd av varje kvalitet och på stickor 

4,5 mm upp  87 (95) 103 (113) 121 m. Byt till stickor 

4 mm och sticka diagram A. Byt till stickor 4,5 mm 

och sticka diagram B på resten av bakstycket. 

När arb mäter 33 cm avmaskas  5 (6) 8 (11) 13 m i 

början av de nästa 2 varven  = 77 (83) 87 (91) 95 

m kvar. Därefter minskas för raglan från rätsidan 

enl följande: 1 r, 2 r tills, sticka till det finns 3 m kvar, 

1 enk int, 1 r. Nästa varv: 1 r, sticka aviga till sista 

m, 1 r. Upprepa dessa 2 varv till det finns 23 (25) 27 

(29) 29 m kvar. Maska av resterande maskor.  

 

HÖGER FRAMSTYCKE 

Lägg med 1 tr av varje kvalitet och på stickor 4,5 

mm upp 43 (47) 51 (56) 60 m. Byt tills stickor 4 mm 

och sticka de 13 varven på diagram A. Byt till 

stickor 4,5 och sticka diagram B. När arb mäter 33 

cm avmaskas med  5 (6) 8 (11) 13 m (från 

avigsidan ) = 38 (41) 43 (45) 47 m kvar. På nästa 

varv minskas för raglan i slutet av varvet ( = 

rätsidan) enl följande: Sticka till det finns 3 m kvar,  

 

1 enk int, 1 r.  Upprepa dessa intagningar på 

vartannat v till det finns 21 (22) 23 (24) 24 m kvar. 

Maska av mot halssidan med  4 (5) 6 (7) 7 m. 

Därefter med ytterligare  2 m och 4 x 1 m. 

Samtidigt fortsätter raglanintagningarna till det 

finns 3 m kvar. Klipp av garnet och avsluta med: 

lyft 1 m , 2 r tills, drag den lyfta över och drag 

igenom tråden.   

 

VÄNSTER FRAMSTYCKE 

Stickas som höger framstyckemen spegelvänt. 

Raglanintagningarna stickas  i början av 

rätsidesvarvet: 1 r, 2 r tills, sticka varvet ut.  

 

HÖGER ÄRM 

Lägg med en tråd av varje kvalitet och på stickor 

4,5 mm upp  45 (47) 51 (55) 57 m. Byt till stickor 4 

mm och sticka de 13 varven på diagram A. Byt till 

stickor 4,5 mm och sticka diagram A hela ärmen. 

Samtidigt ökas 1 m i varje sida innanför 

kantmaskan på varv 6. Detta upprepas därefter 

på vart  8-e (6-e) 6-e (6-e) 6-e varv ytterligare  4 

(14) 13 (9) 3 ggr. Därefter på vart 6-e (4-e) 4-e (4-

e) 4-e varv totalt 10 (2) 4 (10) 19 ggr = 75 (81) 87 

(95) 103 m. När arb mäter  42 (42) 43 (43) 43 cm, 

avmaskas med 5 (6) 8 (11) 13 m i början av de 

nästa 2 varven  = 65 (69) 71 (73) 77 m kvar. Nu 

avmaskas för raglan på samma sätt som på 

bakstycket till det finns 15 m kvar. Maska av från 

rätsidan med  4, 4, 5 m, och sticka 

raglanintagningar i andra sidan 2 ggr. 

 

VÄNSTER ÄRM 

Stickas som höger men spegelvänt dvs. maska av 

överst från avigsidan.     

 

MONTERING OCH KANTER 

Sy raglansömmarna, sy sid- och ärmsömmarna.  

Halskant: Plocka med sticka 3 mm upp längs 

halskanten enl följande: 5 (6) 7 (8) 8 m över den 

raka avmaskningen, 16 m över den sneda sidan, 

13 m över ärmen,  21 (23) 25 (27) 27 m över 

bakstycket, 13 m över ärmen, 16 m över den 

sneda sidan  och sist  5 (6) 7 (8) 8 m över den raka 

avmaskningen. Sticka 1 rätt v från avigsidan och 

ännu 1 från rätsidan. Byt till stickor 3,5 mm och 

sticka 4 varv resår 1 r, 1a. Maska av i resår.  

Vänster framkant: Plocka upp med sticka 3 mm så 

här: 5 m över halskanten, 92 (96) 98 (100) 102 m 

längs den raka framkanten (= hoppa över ca vart 

5-e varv). Sticka 8 varv resår 1 r, 1 a. Maska av i 

resår.  Sticka en likadan kant på höger sida men 

på 4.e varvet stickas 6 knapphål: sticka nedifrån  

8 (12) 9 (11) 8 m, * maska av 2 m, sticka 15 (15) 16 

(16) 17 m *. Upprepa * - * och sluta med att  
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maska av 2 m, 4 m resår. På nästa varv läggs det 

upp 2 nya maskor över de avmaskade.   

Sy i knappar.  

Lägg evt koftan mellan fuktiga handdukar och låt 

torka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Slätstickning 

Räta på avigsidan 

10 v uppr 


