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2584 / Winnie 
 
GARN: WOOLSILK (75% ekologisk lammull, 25% siden). 
STORLEKAR: S(M)L(XL)2XL. 
MODELLENS BYSTVIDD: Ca. 94(104)114(124)134 cm. 
FULL LÄNGD: Cirka 82(89)96(103)110 cm. 
GARNFÖRBRUKNING: 8(9)9(10)11 nystan färg 3007. 
STICKOR: Nr 3,5 och rund sticka nr 3,5 (120 cm). 
VIRKNÅL: Nr 3. 
TILLBEHÖR: 12 knappar. 
STICKFASTHET: 26 maskor och 28 varv r i slätstickning = 10 x 10 cm. 

 
Winnies omlottkofta är enkel att sticka, eftersom den bara stickas i slätstickning med resår kanter. Ärmarna är 7/8 
långa och breda. Modellen kan knytas omlott både till höger och vänster, eftersom knappar sys in både på rät och 
avigsidan. 

 
Där beskrivningen bara säger ett nummer gäller det alla storlekar. 

 
Kantmaska: Sticka 1:a och sista maskan rät. 

 

 
Bakstycke 

Lägg upp 124(136)150(162)174 maskor på sticka nr 3.5, och sticka 3 varv slätstickning, 1:a varvet är avigsidan. Sticka 
sedan 3 cm resår (1 rm, 1 am). 

 
Fortsätt i slätstickning tills hela arbetet från underkanten mäter 60(65)70(75)80 cm. 

 
Maska av på varje sida 8 maskor för ärmhål. 

 
Maska av 1 maska i början och slutet av varje varv: Börja med en kantmask sticka 2 maskor vridet rätt tills, sticka tills 3 
maskor återstår, sticka 2 maskor rätt tills. och avsluta med kantmaskan, totalt 8(10)12(14)16 gånger. 

 
Sticka tills ärmhålet mäter 23(24)25(26)27 cm. Maska av de mittersta 38(40)42(44)46 maskorna för hals och sticka var 
sida för sig. Maska av mot nacksidan 2x2-maskor och maska av de återstående maskorna på en gång.  
Sticka den andra sidan på samma sätt. 

 
Framstycke 

Höger framstycke: 
Lägg upp 112 (124)136(148)160 maskor på stickor nr 3.5 och sticka som på bakstycket. 

 
Fortsätt i slätstickning tills hela arbetet från underkanten mäter 52(54)56(58)60 cm. 

 
Maska av från rätsidan till halsringning. 
1:a varvet: Sticka 1 kantmaska rät, 2 vrm tills. Sticka resten av maskorna rätt 
2:a varvet: am. 
3:e varvet: 1 kantmaska rät, 3 vrm tills, sticka resten av maskorna rätt. 
4: e varvet: am. 
5 pinne: 1 kant maska rät, 2 vrm tills, sticka resten av maskorna rätt 
6:e varvet: am. 
7:e varvet: 1 kantmaska rät, 3 vrm tills. Sticka resten av maskorna rätt. 
8:e varvet: am. 
9:e varvet: 1 kantmaska rät, 2 vrm tills. Sticka resten av maskorna rätt. 
10. varvet: am. 
Dessa 10 varv bildar intagningen. 
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När hela arbetet mäter 60(65)70(75)80 cm från underkanten, minska för ärmhålet som på baksidan. 

 
Kom ihåg intagningarna i framkanten som fortsätter tills det finns samma antal maskor på axeln som på baksidan. 

 
Sticka ända fram till framsidan har samma längd som baksidan. Maska av de återstående maskorna på en gång. 

 
 
Vänster framstycke 

Stickas som höger framstycke, men här görs inläggen för halsringning i slutet av höger sticka. 
1: a varvet Sticka tills 3 maskor återstår på stickan, sticka 2 rm tills., sticka den sista maskan. 
2:a varvet: am. 
3:e varvet som 1:a varvet 
4: e varvet : am. 
5: e varvet: Sticka tills 4 maskor återstår på varvet, sticka 3 rm tills. sticka den, sista maskan rät. 
6:e varvet: am. 
Dessa 6 varv bildar intagningen. 

 
När hela arbetet mäter 60(65)70(75)80 cm från underkanten avmaskas för ärmhålet  
som på ryggen. 

 
Kom ihåg intagningarna i framkanten som fortsätter tills det finns samma antal maskor  
som på ryggen på axeln. 

 
Sticka ända fram till framstycket har samma längd som bakstycket. Maska av de återstående maskorna på en gång  

 
ÄRMAR 

Lägg upp 98(104)110(116)122 maskor på stickor nr 3.5 och sticka kant som på bak- och framstycken. Sticka tills hela 
ärmen mäter (34)36(38)40(42) cm från nederkanten. 

 
Avmaska till armhål som på bakstycket. 

 
Avmaska sedan i början av varje varv: 
S: 3x2, 3x3.1x4 maskor och sedan resten av maskorna på en gång. 
M: 2x2,3x3,2x4 maskor och sedan resten av maskorna på en gång. 
L: 3x2, 3x3, 2x4 maskor och sedan resten av maskorna på en gång. 
XL: 3x2, 4x3,2x4 maskor och sedan resten av maskorna på en gång. 
XXL: 3x2,3x3,4x4 maskor och sedan resten av maskorna på en gång. 
Sticka en likadan ärm. 

 
MONTERING 

Sy ihop över axeln, sy ärm och sidosömmar. Sy i ärmarna. 

 
Plocka upp på rundstickor nr 3.5 ca 460(480)500(520)540 maskor i båda framkanterna och runt halsen i mitten bak. 

 
Sticka 3 cm resår (1 r, 1 am) och 3 varv rätt. Maska av. 

 
Virka 3 träns för knapparna där intag för "lång hals" börjar. Det finns ungefär. 1/2 cm mellan varje träns. Lägg 
modellen platt på ett bord och markera var knapparna ska sys in, både på rätsidan och på avigsidan. 

 
Fukta tröjan och lägg den plant att torka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: 0320-18451, E-post: info@kinnatextil.se, 

mailto:info@kinnatextil.se


 

4 

  

 


