
BARNKOFTA
MED LUVA
STORLEK  2 (4) 6 (8) 10 (12) år

Garn:  Samira 100 g från Falkgarn
70 % akryl, 30 % polyamid

GARNÅTGÅNG:  2 (3) 3 (4) 5 (5) n fg: 202 blå
PLAGGETS MÅTT
Övervidd:    64 (67) 70 (74) 79 (85) cm
Hel längd:   34 (38) 44 (48) 52 (56) cm
Ärmlängd:   30 (33) 36 (39) 42 (45) cm
Stickor:    4,5 och 5 mm
Tillbehör:    5 (5) 6 (6) 7 (7) knappar (20 mm)

 

 

Best. nr 23401-101



 

STICKBESKRIVNING:  
BAKSTYCKET:  Lägg med st 5 och blå upp 57 (59) 61 (65) 69 (75) m och sticka resår X 1 rm, 1 am X sluta med 

1 rm i 7 (7) 7 (9) 9 (9) v (1:a v = avigsidan). Nu stickas 1 v rät, 1 v: X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm. På nästa v 

stickas dubbel mosstickning enligt förklaring till arb slut (börja med varv 1). När arb mäter 18 (21) 26 (29) 32 

(35) cm avm i var sida för ärmhålet med 2-1-1 m. När arb mäter 32 (36)42 (46) 50 (54) cm avm de mittersta 

15 (17) 17 (17) 19 (19) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 

vartannat v 1-1 m. Avm rakt för axeln när hela arbetet mäter 34 (38) 44 (48) 52 (56) cm.  

VÄNSTER FRAMSTYCKET: Lägg med st 5 och blå upp 27 (27) 29 (31) 33 (35) m och sticka resår X 1 am, 1 rm X 

sluta med 1 am i 7 (7) 7 (9) 9 (9) v (1:a v = avigsidan). Nu stickas 1 v rät, 1 v: X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm. 

På nästa v stickas dubbel mosstickning enligt förklaring till arb slut (börja med varv 1). När arb mäter 18 (21) 

26 (29) 32 (35) cm avm i sidan för ärmhålet med 2-1-1 m. När arb mäter 29 (33) 38 (42) 45 (49) cm avm för 

halsen 4-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-2-1 (4-2-2-1) 4-2-2-1-1 (4-2-2-1) m. Avm rakt för axeln när hela arbetet mäter 34 

(38) 44 (48) 52 (56) cm.  HÖGER FRAMSTYCKET: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR:  Lägg med st 5 och blå upp 30 (32) 34 (36) 38 (40) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 (7) 7 (9) 9 (9) v. 

(1:a v = avigsidan).  Nu stickas 1 v rät öka på detta v 3 m jämt fördelat, 1 v: X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm. 

På nästa v stickas dubbel mosstickning enligt förklaring till arb slut (börja med varv 1). När arb mäter 5 (5) 

5 (6) 6 (6) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 1 cm mellanrum till det finns 57 

(61) 63 (67) 71 (73) m på stickan. Mönstret ökar i sidorna allteftersom maskantalet ökar. När hela arb mäter 

30 (33) 35 (38) 42 (45) cm avm 2 m för ärmhålet i var sida. Gör därefter 1 int i var sida innanför kantm 2 ggr. 

Sticka 1 v avigt. Maska av rät.

MONTERING Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.  Sy ihop axlarna. Sy i 

ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna samtidigt, använd kantm till sömsmån. Luva: plocka med st 5 och 

blå upp 65 (67) 69 (69) 71 (71) m utmed hals och nacke och sticka dubbel mosstickning 1:a v stickas enligt 

varv 3, fortsätt sedan från varv 1. När arbetet mäter 16 (17) 18 (19 (20) cm minskas 1 m på var sida om 

mittmaskan. Upprepa denna minskning med 1 varvs mellanrum totalt 6 (7) 8 (8) 9 (9) ggr. Maska av de 

återstående m. Sy ihop luvan upptill. Framkanter: börja vid höger sida nertill och plocka med rundsticka 4,5 

upp 1 m i varje v och m men hoppa över ca vart 6:e v. Sticka resår X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am. När 

kanten mäter 2 cm görs knapphål på höger eller vänster sida, det som passar dig bäst. Det nedersta 

innanför 4 m och det översta 2 m nedanför halsavmaskningen och de övriga med jämna mellanrum. 

Knapphål görs genom att avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. När hela kanten mäter 4 cm. Maska av i 

resår från rätsidan. Sy i knappar.
Design och beskrivning Katarina Segerbrand

BARNKOFTA          Best. nr 23401-101 
GARN: Samira 100 g från Falkgarn                   

 

MASKTÄTHET:   17 m och 20 v dubbel mosstickning med st 5 = 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. 

   Intagning i början av v: 2 m tillsammans rät
   Intagning i slutet av v: 2 m tillsammans i de bakre maskbågarna

DUBBEL MOSSTICKNING
Upprepa X X
Varv 1: X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm
Varv 2: rm på rm, am på am
Varv 3: X 1 am, 1 rm X sluta med 1 am 
Varv 4: = v 2
Upprepa varv 1 – 4

Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

hCHL


