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Polly / Bomberjacka 

Design Mie Firring 

 

 

MATERIAL: ORGANIC TRIO (50% organic meri-

no ull, 25% organic bomull, 25% silke) och Ex-

trafine merino 150 (100% merino ull). 

STORLEK: S (M) L 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 100 (105) 110 

HEL LÄNGD: Ca. 46 (50) 56 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg A, Extrafine merino 150: 9 (10) 11 n fg 4222 

el. 100, 

Fg  B, ORGANIC TRIO: 4 (5) 5 n fg 5001 el. 

5012, 

Fg C, ORGANIC TRIO: 4 (5) 5 n fg 5004 el. 

5011. 

TILLBEHÖR: 6 knappar. 

STICKOR: Rundstickor och strumpstickor  3,5 

och 5,5 mm. 

MASKTÄTHET: 13 m och 34 varv i 

patentstickning  = 10x10 cm på stickor 5,5 

mm  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

INFORMATION 

Koftan består av sektioner av tjock 

patentstickning som avskiljs av resårstickning.  

Koftans kanter är stickade i resår. Koftans 

delar stickas var för sig och monteras ihop till 

sist. Första och sista maskan  är km och ska 

stickas rät alla varv. 

 

Förkortningar: 

3 m tillsm = 3 maskor tillsammans 

 

VÄNSTER FRAMSTYCKE 

Lägg med 2 trådar fg A och på stickor 3 mm 

upp  37 (39) 40 m. Sticka 14 (16) 16 varv resår 

(1 r 1 a) och börja och sluta med 1 r.  Nu 

börjar sektionerna med patentstickning 

efterföljt av resår.  

 

Sektion: 

Byt till sticka 5,5 mm och fg A+B+C (stickas 

med 1 tråd av varje). 

Varv 1 (avigsidan): 1 r, *1 r, omslag, lyft 1 m 

avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 r.  

Varv 2: 1 r, * omslag, lyft 1 m avigt, sticka 

omslaget och nästa rätt tills*. Upprepa * - * 

varvet ut och sluta med omslag, lyft 1 m 

avigt, 1 r.   

 

Varv 3: 1 r, *sticka omslaget och nästa maska 

rätt tills, omslag, lyft 1 m avigt *. Upprepa * - * 

och sluta med att sticka omslaget och nästa 

m rätt tills, 1 r. 

Upprepa varv 2 och 3 till det är stickat  32 (36) 

40 varv patentstickning. (Önskas modellen 

längre kan man sticka fler varv 

patentstickning men tänk på att det ska vara 

jämnt antal varv) 

Sticka 2 varv resår med 1 tr fg A på stickor 3 

mm.  

Det är nu stickat 1 sektion.   

Sticka en sektion till och på sista varvet från 

rätsidan avmaskas 2 maskor för ärmhål i 

början av varvet(alla stl).  

 

Raglanint på framstycket:  

Int stickas över de nästa 2 sektionerna (3 och 

4 sektion). På 4-e  sektionen avmaskas för 

halsen. Intagningen stickas på det första 

varvet från rätsidan.  

 

 

OBS! Vid intagning som är lutande åt höger 

stickas 3 r tills. Vid intagning som är lutande åt 

vänster vänds första maskan och sätts tillbaka 

på vänster sticka  och sen stickas 3 m vridet 

tills. Var uppmärksam på att omslagen inte 

räknas med som maskor och var  också 

uppmärksam på att få med att alla 

maskorna i intagningarna.  

 

Minska för raglan, från rätsidan, genom att 

sticka km och de 2 yttersta maskorna i 

patent, vänd nästa maska, sätt tillbaka den 

på vänster sticka och sticka 3 m vridet rätt tills 

på vart  6-e (6-e) 6-e varv totalt  11 (12) 13 

ggr (de 2 varven i resår i slutet av varje 

sektion räknas inte med).  

 

Efter att det är stickat  15 (17) 19 varv på 

sektion 4 avmaskas det 4 m i början av varvet 

från avigsidan. Maska därefter av  2 (2) 2 m 

på de nästa 2 varven från avigsidan. Sticka 

sektion 4 färdig och fortsätt samtidigt med 

intagningarna för raglan. På den sista 

sektionen utesluts de 2 varven med resår,på 

stickor 3, och det avmaskas på sista varvet i 

patent.   
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HÖGER FRAMSTYCKE 

Sticka höger framstycke på samma sätt som 

vänster men spegelvänt.  

 

BAKSTYCKE 

Lägg med 2 trådar fg A och på sticka 3 mm 

upp  73 (77) 81 m. Sticka  14 (16) 16 varv resår 

(1r, 1 a), börja och sluta med 1 r. Byt till stickor 

5,5 mm och 1 tråd av varje A+B+C. Sticka 

sektionerna som beskrivet för framstycket.  

 

Sticka 2 sektioner och på sista varvet 

avmaskas 2 m i varje sida för ärmhål. 

Intagningarna för raglan stickas från rätsidan.   

 

Minska för raglan från rätsidan på vart  6-e (6-

e) 6-e varv totalt 11 (12) 13 ggr (de 2 varven i 

resår räknas inte med) genom att sticka km + 

de två yttersta m i patent och de 3 nästa 

maskorna tills i båda sidorna.  

På den sista sektionen utesluts de två sista 

vaven med resår med stickor 3 mm, och det 

avmaskas på det sista varvet i patent.  

 

ÄRMAR 

Lägg med 2 trådar fg A och på stickor 3 mm 

upp  39 (39) 43 m. Sticka 14 (16) 16 varv resår 

1 r, 1 a och börja och sluta med 1 r. På sista 

varvet ökas till  43 (47) 51 m jämnt fördelat. 

Byt till stickor  5,5 mm och 1 tråd av varje fg A 

+ B + C. Sticka nu sektioner som beskrivet 

ovan och öka  2 m i varje sida genom att 

sticka i främre,bakre och främre maskbågen i 

den näst yttersta maskan på vart   16-e (18-e) 

20-e varv (räknat från första patentvarvet) så 

det blir uttaget 4 m för varje gång.   

 

Sticka totalt 3 sektioner patent på detta sätt. 

På sista varvet avmaskas 2 m i varje sida för 

ärmhål. Nu stickas raglanintagningar från 

rätsidan i varje sida.  

Minska för raglan från rätsidan på vart 6-e (6-

e) 6-e varv totalt  11 (12) 13 ggr (de 2 varven i 

resår räknas inte), genom att sticka km och 

de 2 nästa maskorna i patent och de nästa 3 

maskorna stickas tills i båda sidorna. På sista 

sektionen utesluts de 2 varvem med resår på 

stickor 3 mm och maska av på det sista 

varvet i patent.   

 

MONTERING 

Sy raglan-, ärm - och sidsömmarna från 

rätsidan med madrasstygn.   

Halskant: Plocka upp med 2 tr fg A och på 

stickor 3 mm. Sticka 32 (32) 34 varv resår 1 r, 1 

a. Maska av. Vik in halskanten mot avigsidan 

och sy till.  

Framkanter: Plocka upp ca 71 (83) 86 m längs 

höger framstycke med tråd fg A på stickor 3 

mm. Sticka  8 (10) 10 varv resår och maska 

av. Plocka upp  ca 71 (83) 86 m med 2 tr fg A 

med stickor 3 mm  längs vänster framstycke 

och sticka  3 (5) 5 varv resår. På nästa varv 

stickas knapphål enl följande: Sticka  3 (3) 4 

m, *2 m tills, 2 omslag , 2 m vridet tills, sticka 9 

(9) 9 m*. Upprepa * - *  5 (6) 6 ggr till, sticka 

varvet ut (= 71 (83) 86 m). Sticka 4 (4) 4 reår. 

Maska av.  


