
DAMKOFTA 
I NICOLE
 STORLEK S (M) L (XL) XXL

GARN: Nicole 50 g från Falkgarn AB 



 STORLEK:               S (M) L (XL) XXL
GARNÅTGÅNG:   14 (15) 17 (18) 20 nystan 
MÅTT:               
BYSTVIDD:            91,5 (103) 112 (123) 132 cm
LÄNGD:                 57 (58,5) 59,5 (61) 62 cm
ÄRMLÄNGD TILL
UNDERARM:   51 cm
STICKOR:  nr 4, nr 4,5 och nr 5 eller de storlekar som behövs för stickfastheten
TILLBEHÖR:       Stickmarkör, tapisserinål, en 2,5 cm pärlemorknapp
MASKTÄTHET:  26 m och 28 v = 10 cm i mönster på st nr 4,5. Var noga med att kontrollera att  
   du får rätt stickfasthet.
SÄRSKILD FÖRKORTNING: 
HV (högervridning):  Sticka 2 rm tillsammans men låt m sitta kvar på vänster st, sticka därefter 1 rm 
   i den första m, släpp båda m från st.
MÖNSTER (multipel av 4 m + 2):
Varv 1 (räts):   2 am, *HV, 2 am; upprepa från * till slutet av v.
Varv 2:    2 rm, *2 am, 2 rm; upprepa från * till slutet av v.
Varv 3:    2 am, * 2 rm, 2 am; upprepa från * till slutet av v.
Varv 4:    Upprepa v 2.
Upprepa varv 1-4 för mönstret.

BAKSTYCKE: Lägg upp 126 (142) 154 (170) 182 m med st nr 4 och sticka resår 2 am, 2 rm i 12,5 cm, 
sluta med ett avigt v. Byt till st nr 4,5 och sticka mönster, fortsätt tills stycket mäter 35,5 cm från 
kanten, sluta med ett avigt v.
Ärmhål: Avmaska 5 (6) 7 (8) 9 m i början av nästa 2 v = 116 (130) 140 (154) 164 m kvar. Minska 1 m i 
båda sidor varje v 5 (7) 7 (9) 9 ggr, därefter varje rätt varv 2 (3) 4 (5) 6 ggr = 102 (110) 118 (126) 134 
m kvar.
Halsringning och axel: Avmaska de mittersta 32 (34) 36 (38) 40 m för bakre halsringningen och 
sticka vardera sida separat = 35 (38) 41 (44) 47 m kvar på varje sida. Avmaska 4 m från 
halsringningen 2 ggr. Avmaska samtidigt 9 (10) 11 (12) 13 m vid ärmhålskanten 3 ggr.

VÄNSTER FRAMSTYCKE: Lägg upp 62 (70) 74 (82) 86 m med st nr 4 och sticka resår 2 am, 2 rm i 12,5 
cm, sluta med ett avigt v. Byt till stickor nr 4,5 och sticka mönster, fortsätt tills stycket mäter 35,5 cm 
från kanten, sluta med avigt v.
Ärmhål: Sticka ärmhålet på samma sätt som på bakstycket. När stycket är 38 cm från kanten, 
börja med halsringningen.
Halsringning: Avmaska 5 (6) 5 (6) 5 m vid halsen en gång, minska därefter 1 m vartannat v 18 ggr = 
27 (30) 33 (36) 39 m kvar när alla minskningar är gjorda. Fortsätt sticka tills ärmhålet är 19 (20,5) 21,5 
(23) 24 cm, sticka sedan axeln som på bakstycket.

HÖGER FRAMSTYCKE: Lägg upp 74 (82) 90 (98) 106 m med st nr 4 och sticka på samma sätt som 
vänster framstycke upp till halsringningen.
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Halsringning: Avmaska 9 (10) 11 (12) 13 m vid halsen en gång, därefter 5 (5) 7 (7) 9 en gång, 
därefter 3 m en gång, minska sedan 1 m vartannan v 18 ggr = 27 (30) 33 (36) 39 m kvar när alla 
minskningarna är gjorda. Fortsätt sticka tills ärmhålet är 19 (20,5) 21,5 (23) 24 cm, sticka sedan 
axeln som på bakstycket.

ÄRM (x 2): Lägg upp 58 (62) 66 (70) 74 m med st nr 4 och sticka resår 2 am, 2 rm i 12,5 cm, sluta 
med ett avigt v. Byt till st nr 4,5 och börja sticka mönster.
Ärm: Öka 1 m i båda sidor nästa v, därefter vart 4:e v 2 (2) 2 (4) 14 ggr, därefter vart 8:e (8:e) 6:e 
(6:e) 6:e v 11 (13) 16 (16) 9 ggr = 86 (94) 104 (112) 122 m. Fortsätt sticka tills stycket mäter 51 cm 
från kanten, sluta med ett avigt v.
Ärmkulle: Avmaska 5 (6) 7 (8) 9 m i början av nästa 2 v = 76 (82) 90 (96) 104 m kvar. Avmaska 2 m 
i början av nästa 20 (22) 24 (26) 28 v, därefter 3 m i början av nästa 2 v, därefter 4 m i början av 
nästa 2 v = 22 (24) 28 (30) 34 m kvar. Avmaska alla m.

MONTERING: Sy axelsömmarna. Sy fast ärmarna på fram- och bakstyckena och sy sid- och 
ärmsömmarna.

VÄNSTER FRAMKANT: Håll räts mot dig och plocka upp 108 m med st nr 4 jämnt fördelat längs 
vänster framkant från halsen till nederkanten. 
Varv 1 (avigs): 2 rm, 2 am, * 2 rm, 2 am; upprepa från * till den sista m, 1 rm. 
Sticka 8 ytterligare v i resår enligt ovan. Avmaska alla m i resår. Sätt en markering för knappen 3 m 
nedanför halsringningen.

HÖGER FRAMKANT: Sticka som vänster men gör ett knapphål mittemot markeringen på 4 v så här:
KNAPPHÅL: Sticka till markeringen, avmaska 2 m, sticka till slutet av v. Lägg upp 2 m ovanför 
avmaskningen på nästa v. Sticka klart som vänster framkant.

KRAGE: Håll räts mot dig och plocka upp 188 (196) 204 (212) 220 m med st nr 4,5 jämnt fördelat 
runt halskanten. Avigsidan blir rätsidan för kragen.
Varv 1 (räts): 2 am, 2 rm, * 2 am, 2 rm; upprepa från * till den sista m, 1 am. 
Sticka 1 v i resår enligt ovan. Börja sticka mönster, sticka i 7,5 cm. Byt till st nr 5 och fortsätt sticka tills 
kragen är 20,5 cm från kanten. Avmaska alla m i mönster.

Sy fast knappen mittemot knapphålet. Fäst alla trådar.
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