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STORLEK: 0-3 (3-6) 12 (24) 

KOFTANS BREDD : 51(55)62(66) cm 

FULL LÄNGD: ca 28(31)34(37) cm 

GARN: All Seasons 

FÖRBRUKNING: 

Bottenfärg: 3(3) 3(4) nystan, färg nr. 435, 

Mönsterfärg: 1(1)1 (1) nystan, färg nr.434. 

TILLBEHÖR: 5 knappar, 15 mm diameter 

STICKOR:  Strumpstickor och rund stickor (60 cm) nr 2,5 och 3. 4st markörer. 

STICKFASTHET: 26 maskor och 34 varv i slät stickning = 10x10 cm  
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TEKNISK BESKRIVNING 

Koftan stickas från halsen ner fram och tillbaka på rundsticka. Alla aviga varv börjar och slutar med 1 kantmask som 

stickas rät.  Ärmarna är stickade runt på strumpstickor.  

  

BESKRIVNING 

Lägg upp 76(82)88(94) maskor på rundsticka nr 3 och sticka 1:a varvet såhär: 1 kantmaska rät, avigt tills 1 maska 

återstår, sticka den sista kantmaskan rät.  

 

Raglan 

Placera 4 markörer på rätsidan innan du stickar vidare: Räkna 11(12)13(14) maskor framåt på varvet från höger till 

vänster (vänster framstycke), placera 1:a markören, räkna 15(16)17(18) maskor framåt (vänster ärm), placera 2:a 

markören, räkna 24(26)28(30) maskor framåt (bakstycket), placera 3:e markören, räkna 15(16)17(18) maskor framåt 

(höger ärm),  Placera den 4: e markören. De sista 11(12)13(14) maskorna på varvet är höger framstycke.  

Nästa varv, rät sidan: *Sticka slätstickning tills en maska före 1:a markören, 1 ökning, sticka 2 rm (= 1 maska på varje 

sida av markören), 1 ökning*, upprepa från *-* vid de andra 3 markörerna, sticka slätstickning resten av varvet.  Totalt 

har nu 8 maskor ökats. Nästa varv, avigsidan: Sticka 1 kantmaska rät, sticka avigt tills en maska återstår, sticka den 

sista kantmaskan rät.  

Upprepa raglan ökningarna på varje 2: a varv - tills raglan ökningarna har stickats totalt 18 (20) 22 (24) gånger. När alla 

raglanökningar är stickade finns det 60(66)72(78) stygn på bakstycket, 29(32)35(38) maskor på varje framstycke och 

51(56)61(66) maskor på varje ärm.  

Låt ärmmaskerna vila och avsluta stickningen av bak- och framstyckena.  

  

Bak- och framstycken  

Fortsätt sticka på bakstycket och framstyckena och lägg samtidigt upp 6(6)8(8) nya maskor till ärmhål på varje sida, 

mellan bak och framstyckena. Totalt 130(142)158(170) maskor på stickan.  

Fortsätt fram och tillbaka i slät stickning tills arbetet mäter 31/2(5)6(71/2) cm från ärmhålet. På nästa varv från rät 

sidan, sticka mönstret enligt diagrammet. Mönstret stickas innanför kantmaskorna, d.v.s. först stickas kantmaskan 

med bottenfärgen, sedan stickas mönstret enligt diagrammet och varvet slutar med 1 kantmaska i bottenfärgen. När 

mönstret stickas 1 gång på höjden, byt till rund sticka nr 2,5 och sticka resår *1 rm, 1 am*, upprepa från *-*, minska 1 

maska mitt i arbetet på 1:a varvet i resåren, totalt 129(141)159(169) maskor.  

Sticka 4 cm resår och maska av alla maskorna.  

  

 

ÄRMAR 

Sticka med strumpsticka nr 3. Lägg garnet i mitten av bålens ärmhål och plocka upp 3(3)4(4) maskor, sticka 

ärmmaskorna och plocka upp 3(3)4(4) maskor över den andra halvan av bålens ärmhål.  Totalt 57(62)69(74) maskor.  

Sticka runt på strumpstickor, på 5:e varvet minskas en maska på var sida om de 2 nedre maskorna på ärmen enligt 

följande: Sticka 1:a maskan i varvet, 2 rm tills, sticka tills 3 maskor återstår, 1 enkel intagning (= ta av 1 maska ganska 

lös, sticka 1 rm, dra den lösa maskan över den stickade),  1 rm. Upprepa minskningen varjt 7(6)6:e (6:e) (6:e) varv – 

totalt 6(8)9(11) gånger = 45(46)51(52) maskor.  

Sticka tills ärmen mäter ca 13(15)17(21) cm, mätt från ärmhålet.  

Sticka 1 varv rätt och minska 3(2)5(6) maskor jämnt fördelade till 42(44)46(46) maskor.  

Byt till strumpstickor nr 2,5 och sticka 3 cm resår *1 rm, 1 am*, upprepa från *-*. Maska av alla maskorna.  

Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
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BESLAG 

Obs: Om koftan är stickad för en tjej stickas knappkanten på vänster sida och knapphålskanten stickas på höger sida. 

Om koftan är stickad för en pojke stickas knappkanten på höger sida och knapphålskanten på vänster sida.  Börja med 

knappkanten: Med rund sticka nr. 2,5 och bottenfärg plockas ca 79(85)91(97) maskor upp längs framkanten.  

Observera att maskantalet är ett ungefärligt antal som kan justeras i förhållande till din stickfasthet. Antalet maskor 

måste vara udda. 1:a varvet avigt: Sticka 1 rätt, *1 am, 1 rm*, upprepa från *-* och avsluta med 1 am, 1 rm.  

2: a varvet, höger sida: * Sticka1 rm, 1 am *, upprepa från *-* och avsluta med 1 rm.  

Sticka 12 varv resår, maska av maskorna på det 12: e varvet från rät sidan.  

Knapphålskant: Markera först på knappkanten där du vill att knapparna ska placeras. Det ska finnas totalt 5 knappar 

där den nedre är placerad ca 2 cm från nederkanten och den övre beräknas sitta i mitten av den 2 1/2 cm breda 

halskanten som stickas på i slutet. De andra 3 knapparna placeras jämnt däremellan. Plocka upp 79(85)91(97) maskor 

till knapphålskanten, - eller det maskantal du har reglerat till. Sticka knapphålen mitt på resåren och bredvid 

markeringarna för knapparna.  

Knapphål: Sticka ihop 2 maskor när det passar in i resåren och gör ett löst omslag runt stickan. På den efterföljande 

varvet stickas omslaget i resår, men observera att omslaget inte ska stickas vridet, eftersom knapphålet då blir för 

litet.  

Sticka totalt 12 varv resår och maska av maskorna på det 12: e varvet från rät sidan.  

Halskant: Med rundsticka nr 2.5 plockas 93(99)105(111) maskor upp längs urringningen. Sticka resår enligt 

beskrivningen för knappkanten. På det 4: e varvet, sticka det sista knapphålet över de andra. Sticka totalt 10 varv 

resår. Maska av alla maskorna på den 10: e varvet från rät sidan. Sy i knappar.  
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