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DAMKOFTA

Best. nr: 23190-2012 Garn: Emma 100% bomull från Falkgarn
Garn: Emma, 100 % bomull, 1 n = 100 g, 340 m
Storlek: S (M) L
Garnåtgång: 300 (400) 400 g, fg 346 ljusblå
Stickor: 3 mm
Tillbehör: 1 knapp ca 15-20 mm

Plaggets mått:
Övervidd: 90 (98) 106 cm
Hel längd: 48 (50) 52 cm cm
Ärmlängd: 44 (45) 46 cm

BESKRIVNING
Masktäthet: 23 m och 35 v spetsstickning med st
3 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera stickfastheten
noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor.
Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer
inte stickfastheten får arbetet fel mått och angiven
garnåtgång kan ändras.
Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla
v och ingår ej i spetsmönstret.
Intagning i början av v: 2 m tillsammans rät
Intagning i slutet av v: 2 m tillsammans i de
bakre maskbågarna

SPETSMÖNSTER
Upprepa X X
Varv 1 och 3 (avigsidan): am
Varv 2: 1 rm X 2 m tillsammans rät, 1 omslag,
3 rm, 1 omslag, lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m
över den stickade, 1 rm X
Varv 4: 3 rm X 1 omslag, lyft 1 m, 2 rm
tillsammans, drag den lyfta m över, 1 omslag, 5 rm
X sluta den sista omgången med 3 rm istället för
5 rm
Upprepa varv 1 – 4
Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar
ditt arbete så att du inte missar något moment.

KOFTA, BAKSTYCKET
Lägg med st 3 upp 107 (115) 123 m och sticka
rätstickning i 3 cm, sista v från rätsidan. Nu
stickas spetsmönster enligt förklaring till arbetets
slut. När arbetet mäter 29 (30) 31 cm avm 2-2-1
m i var sida för ärmhålet. Gör därefter 1 int i var sida innanför kantm med 1 varvs
mellanrum 9 (13) 13 ggr. När arbetet mäter 46

(48) 50 cm avm de mittersta 31 (33) 33 m för
nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 1-1
m. Avm rakt för axeln när hela arbetet mäter 48
(50) 52 cm.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg med st 3 upp 51 (59) 59 m och sticka
rätstickning i 3 cm, sista v från rätsidan. Nu
stickas spetsmönster enligt förklaring till arbetets
slut. När arbetet mäter 29 (30) 31 cm avm 2-2-1
m i sidan för ärmhålet. Gör därefter
1 int i sidan innanför kantm vartannat v 9 (13)
13 ggr. När arbetet mäter 40 (42) 44 cm avm
för halsen 9-2-2-1-1 (14-2-2-1-1) 10-2-2-1-1
m. Avm rakt för axeln vid samma mått som på
bakstycket.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som vänster men åt
motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg med st 3 upp 59 (59) 59 m och sticka
rätstickning i 3 cm, sista v från rätsidan. Nu
stickas spetsmönster
enligt förklaring till arbetets slut. När arbetet
mäter 5 cm ökas 1 m i var sida innanför
kantm. Upprepa ökningen med 3,5 (3) 2,5 cm
mellanrum till det finns 77 (81) 85 m på stickan.
Spetsmönstret ökar i sidorna allteftersom
maskantalet ökar i den mån det går. När hela
arbetet mäter 44 (45) 46 cm avm 2-2-1 m i var
sida för ärmkupan. Gör därefter 1 int i var sida
innanför kantm. Upprepa intagningen med 1
varvs mellanrum totalt 22 (24)
25 ggr. Nu avm 2 m i var sida. Avm alla m rät.
Sticka ytterligare 1 ärm.
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