
   



Beskrivning nr: 2442  
Mette / Kofta med kort ärm 

Material: av Silk Kid Mohair (72% mohair, 28% 

silke) à 25 g/ca 210 m   

Storlek: S (M) L (XL). 

Plaggets övervidd: Ca 110 (115) 120 (125) cm. 

Plaggets längd: Ca 53 (55) 57 (59) cm. 

Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) nystan Färg A ljuslila 

(nr 6995),  

2 (2) 2 (3) nystan Färg B ljusgrön (nr 1086), 

3 (4) 4 (4) nystan Färg C ljusbeige (nr 1029)  

Tillbehör: Ev knappar i önskat antal. 

Stickor: Rundstickor och strumpstickor nr 4 

och 7. 

Stickfasthet: 14 m och 20 varv slätstickning på 

stickor nr 7 = 10x10 cm. Kontrollera alltid 

stickfastheten. 

Kantm: Sticka första och sista m rät alla varv. 

 

Obs! Koftan stickas med dubbelt garn och 

nerifrån och upp. Den stickas fram och 

tillbaka på rundstickan för att alla m ska få 

plats. Bakstycke och framstycken stickas i ett 

stycke och ärmarna placeras in innan oket 

stickas med raglanintagningar. Det görs inga 

knapphål då de lösa maskorna gör det lätt 

att trä igenom en knapp. 

BÅL 

Lägg upp 153 (161) 169 (177) m med två 

trådar Fg A på rundst nr 4 och sticka 1 kantm 

och därefter resår 1 rm, 1 am. Sticka 38 (40) 

42 (44) m och placera en markör = koftans 

högra sida. Sticka 77 (81) 85 (89) m och 

placera en markör = koftans vänstra sida. 

Sticka de sista 38 (40) 42 (44) m och slut med 

1 kantm. Sticka 8 cm resår fram och tillbaka 

(sista varvet från avigs). Byt till rundst nr 7 och 

fortsätt med 1 kantm och resår (1 rm, 1 am) 

över de första 7 m på varvet och de sista 7 m 

på varvet resten av hela arbetet = koftans hö 

resp vä kant. Resten stickas i slätst. Sticka 

ytterligare 4 cm Fg A (sista varvet från avigs). 

Byt till Fg B och sticka 12 cm (sista varvet från 

avigs). Byt till Fg C och sticka 6 cm (sista 

varvet från avigs). Nästa varv (räts): Maska av 

5 m på var sida om markörerna till ärmhål. Låt 

arbetet vila. 

ÄRMAR 

Lägg upp 52 (54) 56 (58) m på strumpst nr 4 

med två trådar Fg B. Placera en markör vid  

                     

varvets början och sticka 4 cm resår (1 rm, 1 

am). Byt till strumpst nr 7 och fortsätt i slätst 

med Fg B, sticka 2 cm. Byt till Fg C och sticka 

6 cm. Nästa varv: Maska av 5 m på var sida 

om markören till ärmhål. Låt arbetet vila. 

Sticka en ärm till. 

OK 

Sätt in delarna på rundst nr 7 med ärmarna 

över ärmhålen på fram- och bakstyckn. Börja 

med Fg C och från avigs vä framstycke, 

sticka ett avigt varv (slätst) och fortsätt med 

resårkanten i båda sidor, placera markörer 

vid varje övergång mellan del olika delarna 

till oket = 4 markörer. Nästa varv: Börja minska 

för raglan enl följ: *Sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka 

slätst fram tills 3 m återstår till markör, 1 enkel 

intagn, 1 rm* (nu är du vid markör, lyft över 

den bare från vä til hö sticka). Upprepa *–* 

varvet ut och därefter på vartannat varv. När 

det är 23 (25) 27 (29) m på hö framstycke 

(räts), sätt de första 7 m (resår) på en hjälpst, 

gör lika med de sista 7 m. Sticka inte resår på 

resten av arbetet. Maska av 3,2,1 m till 

halsringning i början av varje varv och fortsätt 

med raglan-intagn tills alla m på 

framstyckena har tagits in. Maska av 

resterande m. 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy ihop ärmhålen från avigs och fäst alla 

trådar. Sticka upp ca 100 (100) 106 (106) m 

rund halskanten på rundst nr 4 (inkl 

framkanternas resår-m) med 2 trådar Fg C 

och sticka resår (1 rm, 1 am) + 1 kantm i 

båda sidor i 4 cm. Maska av och sy i 

knappar. Placera knapparna med 4–5 cm 

mellanrum eller önskat mellanrum. 

 

 

 

 

 

 
info@kinnatextil.se 



 

 

 

ALTERNATIVA KVALITÉER 
                         30 m 

Sock 4 
 

 28 m: 
Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS 

 

27 m 
Alicante Cotton, Green Cotton Linen 

 

 26 m: 
 all seasons, New Arezzo lin, Bamboo wool, Blend, Blend Bamboo, Exclusive ALPACKA, 

Extrafine merino 150, Hjerte Alpacka, Hjerte Fine Highland Wool, 
ORGANIC 350, ORGANIC COTTON, Silk Tweed, WOOL SILK, Grönhöj Kamgarn. 

 

 22 m: 
Bommix Bamboo, Cotton 100, Deco Tweed, DECO, Extrafine merino 120, 

MERINO COTTON, Organic TRIO, Rustic, Valencia Cotton, Vidal Alpacka, Vital, ARTIC. 
 

 20 m: 
INCAWOOL, Light Mohair, Ragg-strumpegarn, SOON. 

 

17 m 
Dream Air, Sauce 

 

 14 m: 
Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull. 

 

Annat: 
Alpacka 400, Kunstgarn, SILK KID MOHAIR. 

 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ GARNFÖRBRUKNINGEN VID ALTERNATIV KVALITÉ, 
då löplängden på garnet inte alltid är den samma. 

Det kan också vara nödvändigt att byta stickor, så att stickfastheten blir rätt. 
 

STICKFÖRKORTNINGAR 
arb = arbetet, börj = början, vr = vridet, uppr = upprepa, 

int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska, mb = mitt bak, mf = mitt fram, 
mgf = med garnet framför arbetet, mgb = med garnet bakom arbetet, 

omg = omgång, omv = omvänt, st = sticka, plm = placera markör, r = rät  (R) = rätsida, 
avsl = avslutningen, tills = tillsammans, utt = uttag,  a = avig, (VR)= avigsidan. 

 
FÖRKLARINGAR 

rätstickning = rät på rätsidan och avigsidan 
slätstickning = rät på rätsidan och avig på avigsidan. 

omvänd slätstickning= avig på rätsidan och rät på avigsidan. 
1 utt = gör ett uttag genom att ta upp tråden före nästa maska, vrid den och sticka den rät. 

1 enk int = 1 r m lyftes av, 1 r, den lösa maskan lyftes över. 
1 dbl int = 1 r lyftes av, 2 r tills, den lösa maskan lyftes över de 2 sammanstickade m. 

 
 
 


