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Thora / Kort kofta 
 

MATERIAL: 

Lana Cotton, (50 % ull superwash, 50 % 

bomull)  

och (Silk Kid mohair, 28 % silke, 72 % mohair).  

Det stickas med 1 tråd av varje kvalitet.  

STORLEK: XS (S) M (L) XL  

GARNÅTGÅNG: 

Lana Cotton: 5 (5) 6 (6) 7n á50 g  

Silk Kid mohair: 5 (5) 6 (6) 7n á 25 g  

TILLBEHÖR: Knappar, 4 st diam 23 mm 

MODELLENS BRÖSTVIDD: 98 (103) 109 (115) 121 

cm 

HEL LÄNGD: ca 52 (53) 54 (55) 56 cm 

STICKOR: 

Rundstickor 3 mm (80 cm + evt. 100 cm till 

framkanten ), rundsticka 4 mm (80 cm). 

Strumpstickor 3 och 4 mm till ärmarna.  

MASKTÄTHET: 21 m och 27-28 varv 

slätstickning på stickor 4 mm ( eller den sticka 

som behövs för att nå masktätheten) och 

med 1 tråd av varje kvalitet  = 10 x 10 cm  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor. 

 

 

BÅLEN  

Lägg upp 208 (220) 232 (244 )256 m på 

rundsticka 3 mm och med 1 tråd av varje 

kvalitet och sticka 12 cm resår ( 1-a varvet är 

arb avigsida): 

1 km = rät, * 2 a, 2 r *. Upprepa * - * och sluta 

med 2 a, 1 km = rät.  

Sista resårvarvet ska vara från avigsidan.  

Byt till stickor 4 mm och slätstickning. 

Börja och sluta alla varv  med 1 km=rät.  

Sticka rakt upp till arb mäter 30 cm. Sluta 

med ett varv från rätsidan.  

Nu börjar avmaskning för ärmhål på nästa 

varv från avigsidan: Sticka de första  45 (47) 

49 (51) 53 m, maska av  12 (14) 16 (18) 20 m, 

sticka 94 (98) 102 (106) 110 m, maska av 12 

(14) 16 (18) 20 m, sticka de sista 45 (47) 49 

(51) 53 m.  

 

ÄRMAR   

Lägg upp  60 (60) 60 (64) 64 m på 

strumpstickor eller rundsticka 3 mm(magic 

loop), med 1 tråd av varje kvalitet och sticka 

10 cm resår: * 2 r, 2 a *. Upprepa * - *.   

Byt till stickor 4 mm och sticka 2 varv 

slätstickning där det på 2-a varvet ökas   

 

 

28 (32) 36 (36) 40 m jämnt fördelat till 88 (92) 

96 (100) 104 m.  

Fortsätt i slätstickning till det är stickat 10 cm 

slätstickning och ärmen mäter totlat 20 cm.  

Nu placeras 4 markörer för att markera  

intagningar:  Från varvets början stickas 11 

(11) 12 (12) 13 m, placera en markör på 

stickan, sticka 22 (24 )24 (26) 26 m, placera 

en markör på stickan, sticka  22 (22) 24 (24) 

26 m, placera en markör på stickan, sticka  

22 (24) 24 (26) 26 m, placera en markör på 

stickan, sticka de sista 11 (11) 12 (12) 13 m på 

varvet.  

 

1-a intagningsvarvet: det stickas intagningar 

före varje markör enl. följande: sticka till 2 m 

före markör, 1 enk intagning. Upprepa vid 

alla markörerna = 4 maskor intaget på varvet.   

Sticka 6 cm rakt upp.  

2-a intagnimngsvarvet:  det stickas 

intagningar efter varje markör enl. följande: 

sticka fram till markören, flytta markör, 2 räta 

tillsammans. Upprepa vid alla markörer = 4 m 

intagna på varvet.  

Sticka 6 cm rakt upp.   

Upprepa 1-a intagningsvarvet,  

Sticka 6 cm rakt upp. 

Upprepa 2-a intagningsvarvet.  

Det är nu sticka 4 intagningsvarv totalt och 

det finns  72 (76) 80 (84) 88 m på varvet. 

Fortsätt rakt upp till ärmen inkl resåren mäter 

42 cm.  

På nästa varv avmaskas för ärmhål enl. 

följande:maska av de första 6 (7) 8 (9) 10 m, 

sticka 60 (62) 64 (66) 68 m, maska av de sista  

6 (7) 8 (9) 10 m.  

Låt arb vila och sticka andra ärmen på 

samma sätt.  

 

RAGLAN-OK 

Sätt delarna på rundsticka 4 mm i följande 

ordning: höger framstycke, ärm, bakstycke, 

ärm, vänster framstycke.  

Fortsätt i slätstickning och börja och sluta alla 

varv med 1 km = rät. OBS! På första varvet 

(rätsidan), stickas det ihop 2 m vid de olika 

delarna. Markera de 4 sammanstickade 

maskorna = raglanmaska.   

Sticka 1 varv från avigsidan. 

På nästa varv från rätsidan stickas 

intagningar för V-hals och samtidigt stickas 

raglanintagningar enl följande:  

1 km = rät,  2 r tills (  intagning för V-hals),  * 

sticka till 2 m före raglanmaskan, 1 enk 

intagning, sticka raglanmaskan, 2 r tills*. 

Upprepa * - * vid de övriga 3 raglanmaskorna  
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och sluta varvet med att sticka till det återstår 

3 m, 1 enk intagning ( intag för V-hals), 1 

km=rät.  

Upprepa dessa intagningar enl. följande:  

 

Raglanintagningar / bak- och framstycke: 

Upprepa intagningar på vartannat v till det 

är stickat 26 (27) 28 (29) 30 ggr på bak-och 

framstycken.  

Följ samtidigt beskrivningen för ärmar och  V-

hals härunder.  

 

Raglanintagningar /ärmar 

Upprepa intagningarna på vart 4-e varv till 

det är stickat  7 (7) 7 (7) 7 raglanintagningar 

på ärmarna.  

Därefter fortsätter intagningarna på 

vartannat varv till det totalt är gjort 21 (22) 23 

(24) 25 raglanintagningar på ärmarna.   

Följ även intagning och avmaskning beskrivet 

här under för V-hals. 

 

Int för V-hals  

Upprepa intagningarna på vartannat v till 

det är stickat 7 (8) 9 (10) intagningar , 

därefter på vart 4-e varv till det är stickat 

totalt 16 (17) 18 (19) 20 intagningar.  

När alla intagningar är stickade börjar 

avmaskningarna av ärmens maskor: Maska 

av i början av varvet i båda sidor med 5,5,7 

m.  

Samtidigt fortsätter raglanintagningarna på 

vartannat varv så länge det är möjligt medan 

ärmens maskor maskas av MEN på stl  

M+L+XL stickas de sista 2 raglanintagningarna 

som ”dubbla intagningar” dvs. sticka 3 r tills 

vid höger raglansöm på bakstycket och 3 

vridet rätt tillsammans vid vänster raglanssöm.  

OBS: Det är endast på de 3 största stl som det 

stickas ”dubbla intagningar”. På stl XS-S 

stickas som förut.  

Maska av de resterande maskorna för 

nacken.   

 

 

MONTERING  

Sy den lilla sömmen under ärmarna.  

 

 

 

Framkanter  

Plocka med rundsticka 3 mm och med 1 tråd 

av varje kvalitet, nederst på höger 

framstycke. Plocka enl. följande: 

Över  de nedersta 6 varven plockas 1 m i 

varje v. Hoppa sen över 1 varv. 

Fortsätt att plocka 1 m i varje varv längs den 

lodräta biten upp till intagning för V-hals men 

hoppa över vart 4-e varv.  

Längs kanten vi V-halsen plockas 1 m i varje 

varv med hoppa över vart 6-e varv. 

Över nacken plockas 1 m i varje avmaskad 

maska.  

Plocka upp längs vänster framkant på 

samma sätt som beskrivet för höger framkant.  

OBS: De upplockade maskornas antal ska 

vara delbart med 4. 

 

Sticka kanten enl. följande:  

Varv 1 = avigsidan: 1 km = r, aviga till sista 

maskan, 1 km=r.  

Varv 2 rätsidan: 1 km r, * 2 r, 2 a *.  Upprepa * 

- * och sluta med 2 r, 1 km = r.  

Sticka 3 varv resår till som maskorna visar. 

Nästa varv= rätsidan: knapphål: 

Det ska stickas 4 knapphål som placeras enl. 

följande: det nedersta ca 3 -4 cm från 

nederkanten, de övriga placeras med ca 8-9 

cm mellanrum.  

OBS! Det 4-e (översta) knapphålet placeras 

vid första intagningen för V-hals eller alldeles 

under.  

Om det är möjligt stickas alla  över antingen 2 

aviga eller 2 räta i resåren.  

 

Knapphål 

Maska av 2 maskor utan att sticka dem, drag 

endast maskorna över varandra  en efter en 

och gör samtidigt 2 omslag på stickan över 

de avmaskade maskorna.  

På nästa varv stickas omslagen med i resåren 

som vridna maskor.  

Sticka till det totalt är stickat 10 varv resår. 

På nästa varv som stickas från rätsidan 

maskas alla maskor av med räta maskor.  

Sy i knappar.  

 

Tvättanvisningar: 

Skölj upp koftan enl tvättanvisning på Silk Kid 

Mohairbanderollen.  

Låt koftan torka liggande.  

 

 

 
 


