
 

  



Beskrivning nr: 2560 (1/3) 
Diane / Långkofta 
 

GARN: Hjerte Fine (100% Fine Highland wool).  

STORLEK: XL (2XL) 3L (4XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 122 (133) 143 

(155) cm. 

MODELLENS HÖFTEVIDD: Ca. 170 (184) 202 

(216) cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 78 (80) 82 (84) cm. 

GARNÅTGÅNG: 12 (13) 15 (16) n fg 5869. 

STICKOR: Rundsticka 3,5 mm (100 cm) + 

markörer och hjälptråd.  

MASKTÄTHET: 26 m och 36 v i mönster på 

sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

Dianas kofta stickas från ärm till ärm i ett 

randigt strukturmönster som blir lodräta 

ränder på det färdiga plagget vilket ger en 

slankande silhuett.  Koftan stickas med 

kilar(vändvarv= German short rows) som ger 

vidd nedtill. Nedtill stickas en snygg kant 

direkt på arb. Längs framkanten och på 

ärmarna är det kanter i rätstickning.  

  

Om det i beskrivningen endast finns ett tal 

gäller det för alla stl.  

  

VÄNSTER ÄRM 

Lägg upp 66 (68) 72 (74) m på runsticka 3,5 

mm. Sticka16 (20) 18 (16) v rätstickning (= alla 

varv räta).  

  

Kantmaskor på ärmen 

Första och sista m stickas r på alla v.  

  

Mönster  

Udda v = rätsidan  

Jämna v = avigsidan  

*varv 1 och 2: rätt  

varv 3 och 5: rätt 

Varv 4 och  6: avigt  

Varv 7 och 8: *1 r, 1 a*. Upprepa * - *. 

Varv 9 och 10: rätt.  

Upprepa * - * till mitt bak. Därefter 

spegelvänds mönstret. 

  

 

 

Fortsätt i mönster samtidigt som det ökas 2 m,  

i varje sida på vart 5-e (4-e) 4-e (4-e) v totalt 

33 (37) 40 (20) ggr, därefter på vart  – (-) – (3-

e) v  0 (0) 0 (24) ggr. 

                          

Uttagning på ärmarna: 

Från både rät- och avigsidan: 1 r, tag upp 

länken mellan maskorna och sticka den 

vriden r. Sticka till det är 1 m kvar på v, tag 

upp länken mellan maskorna och sticka den 

vriden r, 1 r. Det är nu ökat 2 m på varvet.  

  

När det är stickat 17 (16)16 (16) rapporter av 

mönstret och det finns  132 (142) 152 (162) m 

på v , läggs det upp nya maskor till bakstycke 

och vänster framstycke.  

  

BAKSTYCKE OCH VÄNSTER FRAMSTYCKE 

Tag fram ett nytt nystan och lägg upp nya 

maskor i förlängningen av ett v från 

avigsidan. Lägg upp  136 (137) 138(139) m till 

bakstycket. Klipp av den ena tråden.  

  

Kantmaskor nedtill på fram-och bakstycke. 

De 2 sista m på alla v  från avigsidan lyfts 

avigt av stickan med garnet bakom arb. De 2 

maskorna stickas räta i början på alla v.  

  

Fortsätt med mönster och sticka varvet ut. 

Tag fram ett nytt nystan igen. I förlängningen 

av varvet från rätsidan läggs det upp 136 

(137) 138(139) m till vänster framstycke. 

Placera en markör mitt på arb = efter 202 

(208) 214 (220) m. Markören anger 

övergången mellan ärm och axel.  

  

KILAR 

Stickas som vändvarv (= German Short Rows 

= GSR. Känner du inte till tekniken finns den 

på youtube) i de slätstickade delarna av 

mönstret ( på varv 5).  

På bakstycket 

Från rätsidan, sticka 104 räta m, vänd. 

Från avigsidan, sticka aviga m och kom ihåg, 

de två sista m lyfts av med garnet framför 

arb. 
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Från rätsidan, sticka 52  r, vänd.  

Från avigsida, stickas aviga och glöm inte de 

2 sista m som lyfts.  

Från rätsidan, sticka varv 5 i mönstret = rätt 

över alla maskorna och vändmaskorna och 

sticka varvet ut = ut till kanten på 

framstycket.  

  

På framstycket 

Från avigsidan, sticka 2 kantmaskor, 102 

aviga, vänd.  

Från rätsidan, sticka varvet ut.  

 

Från avigsidan, sticka 3 kantmaskor, 50 a, 

vänd.  

Från rätsidan, sticka varvet ut. 

Från avigsidan, sticka varv 6 i mönstret= avigt 

över alla maskor och vändmaskor och sticka 

varvet ut = ut till kanten på bakstycket.  

  

Fortsätt i mönster.  

Upprepa kilen i varje mönsterrapport till mitt 

bak och vänster framstycke är färdigt.  

  

När axeln mäter 20,5 (22,5) 24,5 (27) cm vilar 

framstyckets m 202 (208) 214 (220) m.  

  

Fortsätt med kilar och mönster till det är 

stickat 11 (12)13 (14) rapporter på 

bakstyckets  202 (208) 214 (220) m – nacken 

bör nu mäta ca. 10 (10,5) 11 (11) cm. 

Härifrån spegelvänds mönstret och kilarna.  

  

Mönster – spegelvänt 

Udda varv = rätsidan 

Jämna varv = avigsidan 

*Varv 1 och 2: rätt . 

Varv 3 och  4: *1 r, 1 a*.Upprepa * -*. 

Varv 5 och 7: avigt 

Varv 6 och 8: rätt  

Varv 9 och 10: rätt. 

Upprepa * - * till ärmkanten nedtill.  

  

Kilar på bakstycket – spegelvänt  

Vänd med GSR 

Från rätsidan, 52 r,vänd.  

Från avigsidan, aviga v ut.  

Från rätsidan, 104 r, vänd.  

Från avigsidan, aviga v ut.  

Från rätsidan, sticka v 5 i mönstret = rätt över 

alla maskor och vändmaskor och sticka 

varvet ut = till kanten på framstycket.  

  

Kilar på framstycket – spegelvänt 

Vänd med GSR 

Från avigsidan, 2 kantmaskor, 50 a, vänd. 

Från rätsidan, sticka varvet ut.  

Från avigsidan, 2 kantmaskor, 102 a, vänd. 

Från rätsidan, sticka varvet ut. 

Från avigsidan, sticka varv 6 i mönstret = avigt 

över alla maskor och vändmaskor. Sticka 

varvet ut = till kanten på bakstycket.  

  

Sticka ca 10 (10,5) 11 (11) cm kilar, 

vändmaskor och mönster över bakstyckets 

maskor, sluta med 1 varv från rätsidan. 

Låt bakstyckets m vila och tag åter upp 

vänster framstycke. 

  

HALSEN PÅ VÄNSTER FRAMSTYCKE  

Fortsätt med mönster som maskorna visar, 

kilar och kantmaskor. 

På vartannat v, från rätsidan: maska av  6 (5) 

5 (5) m 7 (14) 16 (16) ggr, därefter  5 (4) – (-) 

m, 7 (4) 0 (0) ggr. Maska av framkantens 125 

(130) 134 (140) m.  

  

HÖGER FRAMSTYCKE 

Lägg upp 125 (130) 134 (140) m på rundsticka 

3,5 mm. Starta med det varv i mönstret som 

vänster framstycke blev avslutat med. 

Fortsätt med mönster, kilar och spegelvänd 

vänster framstycke. I stället för att avmaska m 

läggs det upp nya (samma antal som på 

vänster)i förlängningen av v för halsen.  

Sluta med ett varv från avigsidan och klipp 

av garnet.  

  

HÖGER FRAMSTYCKE OCH BAKSTYCKE 

I förlängningen av bakstyckets m stickas 

höger framstyckes m över på stickan. Fortsätt 

med mönster och kilar på både bak- och 

framstycket till axeln mäter  20,5 (22,5) 24,5 

(27) cm.  
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Från rätsidan, maska av sidsömmens 136 

(137) 138(139) m på bakstycket. Sticka höger 

ärms 132 (142) 152 (152) m och maska av 

höger framstyckes 136 (137) 138(139) m vid 

sidsömmen.  

  

HÖGER ÄRM  

Fortsätt i mönster, samtidigt med att det 

minskas 2 m , 1 i varje sida på vart 5-e  (4-e ) 

4-e  (3-e ) v totalt 33 (37) 40 (24) ggr, därefter 

på vart – (-) – (4-e) v  0 (0) 0 (20) ggr.  

  

Intagning på ärmarna  

Från rätsidan: 1 r, 2 r tills, sticka till det finns 3 m 

kvar på v, 2 vridet r tills, 1 r. Det är nu minskat 

2 m på varvet.  

Från avigsidan: 1 r, 2 vridet aviga tills, sticka till 

det är 3 m kvar på varvet, 2 a tills, 1 r. Det är 

nu minskat 2 m på varvet.  

När det är stickat  17 (16)16 (16) rapporter av 

mönstret och det finns  66 (68) 72 (74) m på 

ärmen, stickas 15 (19) 17 (15) v rätstickning. 

Maska av alla m från avigsidan. 

  

MONTERING  

Sy ärm- och sidsömmarna.  

  

HALS- OCH FRAMKANT: 

Längs höger framkant och från rätsidan 

plockas 125 (130) 134 (140) m  upp på sticka 

3,5 mm, därefter 77 (78) 80 (80) m i halsen, 52 

(54) 56 (56) m i nacken, 77 (78) 80 (80) m i 

halsen på höger framstycke och till sist 125 

(130) 134 (140) m längs den andra 

framkanten = 456 (470) 484 (496) m. Sticka 16 

v rätstickning. Maska av alla m från 

avigsidan. 
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ALTERNATIVA KVALITÉER 
30 m 

Sock 4 
 

28 m: 
Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS, Armonia, Enzo 

 

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 
Sauce, New Wool Life 

 

14 m: 
Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull, Nanoq wool 

 

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 länken före nästa maska 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. 

 
 
 
 
 
 


