
KOFTA I 
SKOTTE XL  
 STORLEK  S (M) L (XL) 

GARN:  SKOTTE XL 200 g
 från Falkgarn AB

GARNALTERNATIV: Skotte 50 g från Falkgarn 

STORLEK:            S (M) L (XL)
GARNÅTGÅNG:  450 (500) 550 (600) 
  

STICKOR:             nr 4 & 5 (80 cm)        
MASKTÄTHET:  20 m x 27 v slätstickning på 10 x 10 cm 

Rätstickning (fram och tillbaka på st): Maskorna stickas rät på alla varv.

Arbetet stickas fram och tillbaka på rundsticka. Lägg upp 230 (230) 266 (266) m på rundsticka 4. 
Sticka 4 v rätstickning. Byt till rundsticka 5 och sticka sedan slätstickning med 2 rätstickade kant-
maskor i varje sida till färdigt mått. Sticka tills arbetet mäter 34 (35) 36 (36) cm. På nästa v från 
rätsidan stickas det som förut över de första 81 (81) 93 (93) m, 7 m rätstickning, 54 (54) 66 (66) m 
slätstickning, 7 m rätstickning och sticka som förut över de sista 81 (81) 93 (93) m. På avigsidan 
stickas det som förut med 7 rätstickade m som från rätsidan. På nästa v från rätsidan maskas den 
mittersta av de 7 rätstickade maskorna av för ärmhål och stickas sedan varje del var för sig så att 
det blir en öppning för ärmhål.
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VÄNSTER FRAMSTYCKE: Behåll de sista 84 (84) 96 (96) m på st och sätt de resterande 144 (144) 168 
(168) m på en tråd. Sticka slätstickning med 3 rätstickade m mot ärmhålet och 2 rätstickade kant-
maskor mot mitt fram. Sticka tills arbetet mäter 51 (53) 55 (56) cm. Sätt m på en tråd och sticka 
höger framstycke.

HÖGER FRAMSTYCKE: Sätt tillbaka de yttersta 84 (84) 96 (96) m på stickan, sticka som vänster 
framstycke. Se till att höger framstycke är lika långt som vänster framstycke. Sätt m på en tråd och 
sticka bakstycket.

BAKSTYCKE: Sätt tillbaka de mittersta 60 (60) 72 (72) m på stickan. Sticka slätstickning med 3 rät-
stickade m i varje sida. Sticka tills arbetet mäter 51 (53) 55 (56) cm. Se till att bakstycket är lika 
långt som höger och vänster framstycke.

Sätt tillbaka alla tre delarna på st och sticka så här: slätstickning med 2 rätstickade kantmaskor 
över de första 81 (81) 93 (93), 3 rätst m, lägg upp 1 ny m, 3 rätst m, slätstickning över 54 (54) 66 (66) 
m, 3 rätst m, lägg upp 1 ny m, 3 rätst m, slätstickning och 2 rätstickade kantmaskor över de sista 81 
(81) 93 (93) m. Sticka rätstickning och slätstickning tillbaka på samma sätt från avigsidan. Sedan 
stickas det slätstickning med 2 rätstickade kantmaskor tills arbetet mäter 73 (75) 77 (79) cm. Byt till 
rundsticka 4 och sticka 4 v rätstickning. Maska av löst från rätsidan.

ÄRM: Arbetet stickas fram och tillbaka på rundsticka. Lägg upp 32 (35) 37 (38) m på rundst 4. Stic-
ka 8 v rätstickning. Byt till rundsticka 5 och sticka sedan slätstickning med 1 rätstickade kantmaska 
i varje sida till färdigt mått. När arbetet mäter 9 cm ökas 1 m innanför 1 kantmaska i varje sida av 
arbetet.

Upprepa ökningen med 3 (3) 3 (2 ½) cm mellanrum 13 (13) 14 (15) ggr till = 60 (63) 67 (70) m på 
stickan. Sticka slätstickning till arbetet mäter 52 (53) 54 (55) cm. Maska av 1 kantm i varje sida av 
arbetet i början av de 2 nästa v = 58 (61) 65 (68) m kvar på st. Sedan maskas det av för ärmkulle 
i varje sida av arbetet i början av varje varv så här: Maska av 4 m totalt 5 ggr = 18 (21) 25 (28) m 
kvar på st. Maska av de resterande m. Arbetet mäter ca 58 (59) 60 (61) cm.

MONTERING: Sy i ärmarna. Sy underärmssömmarna innanför 1 kantmaska.
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