
Kofta
VÄNSTER ÄRM
Lägg upp 32 (34) 36 (38) m på 
stickor nr 3½ och sticka 5 v 
rätst. Byt till stickor nr 4 och 
slätst. Öka 1 m i var sida på vart 
4:e v tills det är 50 (52) 56 (58) 
m. När arb mäter 16 (17) 19 
(21) cm, läggs det upp 30 (34) 
38 (42) m i var sida till bak- och 
framstycke = 110 (120) 132 
(142) m. Fortsätt rakt upp i 
slätst med 5 m rätst i var sida 
tills arb mäter 23 (26) 29 (31) 
cm. Nu delas arb på mitten så 
bak- och framstycke stickas fär-
digt var för sig.

FRAMSTYCKE
Sticka de första 55 (60) 66 (71) 
m, låt resterande m vila, vänd, 
maska av 1 m för halsringning 

INNAN DU BÖRJAR
Storlek: 3 (6) 12 (18) mån
Bröstvidd: 50 (54) 58 
(62) cm
Hel längd: 25 (27) 30 
(32) cm 
Ärmlängd: 16 (17) 19 
(21) cm
Garn: Extrafine Merino 
120 (100% merino ull), 
50 g = ca 120 m, från 
Hjertegarn/Kinnatextil.
Garnåtgång: 3 (4) 4 (5) 
nystan av färg nr 6410
Tillbehör: 5 (5) 6 (6) 
knappar
Stickor: Jumperstickor 
nr 3½ och 4
Masktäthet: 22 m i slätst 
på stickor nr 4 = 10 cm

En tvärstickad kofta 
i mjuk merionull blir 
snabbt en ny favorit.

och sticka slätst tills det åter-
står 5 m, som stickas rätt. 
Upprepa int för halsen på vart-
annat v allt som allt 8 (9) 9 (10) 
ggr. Fortsätt med att sticka 8 v 
rätst till framkant men på 5:e v 
stickas 5 (5) 6 (6) knapphål 
jämt fördelat. 1 knapphål stick-
as således: ett omslag, 2 rm 
tills. Maska av.

BAKSTYCKE
Sticka slätst över de vilande m. 
Maska av vid halssidan med 

2x1 m. Sticka rakt upp tills arb 
mäter samma som framstycket, 
utan framkanten. Låt m vila.

HÖGER ÄRM
Lägg upp och sticka som vänst-
ra men spegelvänt. Uteslut 
knapphål i framkanten. När 
bakstycket stickats, läggs de 
2  ryggdelarna räta mot räta,  
sticka m samman 2 och 2, 1 m 
från varje stycke och maska 
samtidigt av.

MONTERING
Sy ärm- och sidsömmar.

KRAGE
Med stickor nr 4 och från avig-
sidan, plockas det upp 62 (66) 
66 (70) m i halsringningen inn-
anför framkanten i var sida. 
Sticka 6 cm rätstickning. Maska 
av löst. Sy i knappar.
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