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Välklädd 
i kofta

TILL MINSTINGEN
Observera att modellen är tajt.
Storlekar: 2 (4) 6 (8) år.
Modellens övervidd: Ca 55 
(60) 65 (70) cm.
Modellens hela längd: Ca 32 
(35) 38 (41) cm.
Garn & -åtgång: 4 (4) 5 (6) 
nystan fg 810 (mörk blå) samt 
1 (1) 1 (1) nystan fg 811  
(douce grön) av No.4 Organic 
Wool+Nettles, 70% ekologisk 
ull/30% nässelfiber, 50 g/ca 130 
meter, från Onion Knit, www.
onion.dk. 
Frågor om garn & beskriv-
ning: Maila till info@gbsgarn.
se, eller ring 031-87 96 60.
Stickor: Strumpst och rundst nr 
4 (40 och 60 cm).
Stickfasthet: 24 m = 10 cm. 
Stämmer inte stickfastheten, 
prova med tjockare eller tunnare 
st. 
Mönster: V 1: *1 rm, 1 am*.  
V 2: Räta. Upprepa dessa 2 v.
Förkortningar: m = maska, r = 
räta, av = aviga, v = varv, vr = 
vriden, dvs i bakre maskbågen 
öka 1 rm, vr = öka 1 rätmaska 
vriden (plocka upp länken 
mellan m och sticka den 
bakifrån = 1 ökning), ih = ihop, 
omsl = omslag om stickan, öhpt 
= minskning: (lyft 1 m, 1 rm, 
dra den lyfta m över), *–* = 
upprepa mellan symbolerna.

Modellen stickas uppifrån och 
ner i ett stycke.
Lägg upp 76 (84) 92 (96) m på 
den korta rundst med mörkblått 
och sätt en markör efter 23 (25) 
27 (29) m (bakstycke), 15 (17) 
19 (19) (ärm), 23 (25) 27 (29) m 
(framstycke), 15 (17) 19 (19) m 
(ärm).

Sticka nu mönster med ökningar 
så här:
V1: *1 rm, #1 am, 1 rm# (uppr 
#–# till 2 m före markör), 1 am, 
1 rm* (uppr *–* mellan alla 
markörer v runt). V2: *1 rm, 
öka 1 rm vriden, sticka rm till 
det fattas 1 m före mark, öka  
1 rm vriden, 1 rm* (uppr *–* 
mellan alla mark v runt). V3: *1 
rm, #1 rm, 1 am# (uppr #–# till 
2 m före mark), 1 rm, 1 rm* 
(uppr *–* mellan alla markörer 
v runt). V4: *1 rm, öka 1 rm 
vriden, sticka rm till det fattas 1 
m före markör, öka 1 rm vriden, 

1 rm* (uppr *–* mellan alla 
markörer v runt). Uppr dessa 4 
v till där är i allt 18 (20) 22 (24) 
ökn (= 220 (244) 268 (288) m). 
Byt till längre rundst när där är 
för många m för den korta.

BÅLEN
Sticka bakstyckets 59 (65) 71 
(77) m, sätt ärmens 51 (57) 63 
(63) m på en tråd, lägg upp 7 
nya m, sticka framstyckets m, 
sätt över m för den andra ärmen 
på en tråd, lägg upp 7 m (= 132 
(144) 156 (168) m). Detta är  
nu början på v. Fortsätt med 
mönster till arb mäter 22 (25) 27 
(29) cm från de upplagda m. 
Avsluta med ett resårvarv. Byt 
till kontrastfärg (douce grön), 
sticka 1 v räta och maska av  
i resårstickning.

ÄRMAR
Fördela ärmens m på 4 
strumpst. Sätt till garnet längst 
ner på ärmhålet, plocka upp 4 
m, sticka över ärmens m (första 
v är räta v), plocka upp 3 m till 
på ärmhålets motsatta sida (= 58 
(64) 70 (70) m). Den första 
upplockade m är början på v 
och mitt under ärmen. Sticka 
först 4 v och minska därefter 
således: 1 rm, 1 am, 2 rm ihop 
vridna, sticka som m visar till 
där är 3 m kvar, 2 rm ihop,  
1 am. Upprepa minskningen på 
vart 4:e v i allt 4 gånger (= 50 
(56) 62 (62) m), var uppmärk-
sam på att där på resårvarvet 
stickas som m visar. Sticka 
därefter rakt med mönster till 
ärmen mäter 22 (25) 27 (29) cm 
från uppläggnings m, avsluta 
med resårvarvet. Byt till 
kontrast färg (douce grön), 
sticka 1 rät v, maska därefter av 
i resårstickning.

HALSKANT
Plocka upp 1 m i varje upplagd 
m i halskanten. Börja i aviga m 
vid en raglansöm. V1: Sticka 
resår (1 rm, 1 am) men vid 
raglan där det finns 2 rm 
bredvid varandra stickas där  
2 rm ihop. Sticka därefter ett rät 
v och ett resårvarv. Byt till 
kontrastfärg (douce grön) och 
sticka ett rät v. Maska av i 
resårstickning utan att det 
stramar.
Design & mönster: Sisse 
Chytræus för Onion
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