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Annabel / Långkofta 

Design Vian 
 

MATERIAL: Hjerte Light Mohair 

STORLEK: S (M) L. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 90 (100) 110 

cm. 

HEL LÄNGD: Ca 86 (88) 90 cm. 

GARNÅTGÅNG: 7 (8) 8 n fg 6027. 

STICKOR: Jumperstickor  3,5 och 4 mm  

MASKTÄTHET: 21 m och 30 varv på stickor 

4 mm = 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller finare stickor. 

  

  

HALVPATENT 

Varv 1 och alla udda varv  = avigsidan: 3 

kantm, *1 r - 1 a*. Upprepa * - * och sluta 

med 1 r, 3 kantm.   

Varv 2 och alla jämna varv  = rätsidan: 3 

kantm, 1 a *tag ner i föregående varv 

och sticka 1 r, 1 a *. Upprepa * - * och 

sluta med 1 a, 3 kantm.   

Upprepa dessa 2 varv.  

  

FRAMKANTER 

De 3 sista maskorna på varven från 

avigsidan stickas avigt, vänd, lyft 3 m 

med garnet bakom arb.  

De 3 sista maskorna i slutet av varje varv 

från rätsidan  stickas räta. På nästa varv= 

avigsidan, lyft 3 m med garnet framför 

arb.  

  

FICKOR 

Lägg upp 26 (28) 30 m på sticka 4 och 

sticka 16 (17) 18 cm slätstickning. Maska 

av 1 m i varje sida och låt arb vila. Sticka 

en ficka till.  

  

BÅLEN 

Lägg upp 196 (220) 244 m på sticka 3,5 

mm och sticka 10 varv resår och OBS de 3 

maskorna i varje sida stickas enl. förklaring 

ovan. Sätt en markör efter 53 (59) 65 m = 

framstycke, sätt en markör efter 90 (102) 

114 m = bakstycke, sticka de sista  53 (59) 

65 m på varvet = det andra framstycket.  

 

 

 

Byt till sticka 4 mm och fortsätt i 

halvpatent efter förklaring ovan och de 3 

maskorna i varje sida stickas enl. förklaring 

hela vägen upp till halskanten.  Om du vill 

ha knapphål i jackan ska dessa stickas in 

på höger sida över 2 m och 2 maskor 

innanför de 3 kantmaskorna. Första 

knapphålet stickas  

efter 6 (7) 8 cm och därefter med ca 8 

cm mellanrum. 

När arb mäter  26 (27) 28 cm stickas 

öppning för fickorna enl. följande: Sticka 

15 (17) 19 m från framkanten , sätt de 

nästa  24 (26) 28 m på en hjälpsticka till 

ficköppning som stickas klart senare, 

sticka  14 (16) 18 m från sidomarkeringen, 

sätt de nästa   24 (26) 28 m på en 

hjälpsticka för ficköppning som stickas 

klart senare,sticka de sista 15 (17) 19 m = 

mot framkanten. På nästa varv stickas 

fickans  24 (26) 28  m in där maskorna är 

satt på hjälpsticka och fortsätt rakt upp i 

halvpatent till arb mäter 65 (66) 67 cm 

eller önskad längd till ärmhålet.  Maska 

av  8 (8) 10 m för ärmhål = 4(4) 5  m på 

varje sida om markörenerna. Var sida 

stickas klart för sig.  

  

BAKSTYCKE 

Maska av ytterligare för ärmhål i varje 

sida med 3,2,3x1 m (3,2,2,3x1 m) 4,3,2,4x1 

m =66 (74) 78 m kvar. 

Fortsätt rakt upp till ärmhålet mäter  18 

(19) 20 cm. Sätt de mittersta  20 (26) 30 m 

på en hjälpsticka för halsen, och sticka 

varje sida klar för sig. Maska av mot 

halsen med  3,2 m (alla str.) = 16 (19) 22 m 

kvar till axel. Sätt maskorna på en 

hjälpsticka. Sticka andra sidan lika. 

  

VÄNSTER FRAMSTYCKE 

Maska av för ärmhål i sidan med  3,2,3 x 1 

m (3,2,2,3 x 1 m) 4,3,2,4 x 1 m = 41 (45) 48 

m kvar. Fortsätt till ärmhålet mäter 14 (15) 

16 cm. Sätt de första 11 (11) 12 m på en 

hjälpsticka  till halsen. Maska av mot 

halsen med 4,3,2,2,3 x 1 m (4,4,2,2,3 x 1 

m) 4,3,3,2,2 x 1 m = 16 (19) 22 m kvar till 

axel. När ärmhålet har samma höjd som  
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Bakstyckets, sätts maskorna på en 

hjälpsticka.  

Sticka höger framstycke på samma sätt 

men spegelvänt.   

  

ÄRMAR 

Lägg upp 42 (46) 50 m på sticka 3,5 mm 

och sticka 10 varv resår. Byt till sticka 4 

mm och fortsätt i halvpatent. När arb 

mäter 5 cm ökas 1 m i varje sida  på vart 

8-e varv  14,15,15 ggr = 70 (76) 80 m. 

Sticka rakt upp till ärmen mäter  43 (44) 45 

cm eller önskad längd. Maska av i båda 

sidor med  

4,2,2,15 x 1,2,2,3 m (4,2,2,2,16 x 1,2,2,3 m) 

4,2,2,2,17 x 1,2,2,3 m. Maska av de 

resterande  10 (10) 12 m. Sticka andra 

ärmen på samma sätt.  

  

MONTERING OCH KRAGE 

Flytta över maskorna från ficköppningen 

på en sticka 3,5 mm och sticka 2 cm 

resår. Maska av lagom hårt och sy fast 

kanterna på fickan på bålen. Sy fast 

fickdelen mot avigsidan med kaststygn. 

Gör likadant med andra fickan.  

Sticka från avigsidan  ihop bakstyckets 

maskor med framstyckets maskor på 

axlarna och maska samtidigt av.  

Sy ihop ärmarna och sy i ärmarna i 

ärmhålet med madrasstygn. 

Krage: Plocka upp ca 90 (95) 100 m på 

sticka 3,5 mm, längs halskanten(inkl 

maskorna från framkanterna och 

nackens maskor). Sticka 8 cm resår och 

kom ihåg att sticka framkanternas 3 m 

som förut i båda sidorna.  Efter de 8 cm 

träs en tråd genom de 3 maskorna på 

varje framkant. Sticka ytterligare 8 cm 

resår över de resterande kragmaskorna. 

Maska av löst. Vik kragen på mitten in 

mot avigsidanoch sy till den med 

kaststygn eller maskstygn så 

upplockningskanten döljs.  

 

 

 

 

 

 

 

Sy till vikningen vid framkanterna och sy 

de 3 maskorna så det ser snyggt ut från 

rätsidan.  
  

 


