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KOFTA OCH SLIPOVER

Storlek: S (M) L
Stickor: 3,5 och 4,5 mm
Kofta: Bröstvidd: 114 (124) 134 cm
Längd: 78 (80) 82 cm
Garnåtg: 12 (14) 14 n fg 837

Masktäthet: Masktäthet: 20 m mönster på st
4,5 = 10 cm.
Slipover :Bröstvidd: 95 (100) 110 cm
Längd: 58 (60) 62 cm
Garnåtg: 4 (4) 6 n fg 837, 2 (2) 2 n fg 10 



KOFTA

BAKSTYCKET
Lägg på st 4,5 upp 116-126-136 m och sticka 
resårst 1 rm 1 am i 3 cm. Lägg upp 1 m i var 
sida sticka sedan mönster enl diagram utom på 
1 kantm i var sida som stickas rät. När arb mäter 
76-78-82 cm avm de mittersta 28-30-32 m för 
nacken och var sida stickas för sig, avm ytterl 2,1 
m för nacken och rest m för axeln när stycket 
mäter 78-80-82 cm. Andra sidan stickas lika åt 
motsatt håll.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg på st 4,5 upp 62-67-72 m och sticka resårst 
1 rm 1 am i 3 cm. Lägg upp 1 m i början på v 
sticka sedan mönster enl diagram utom på 1 
kantm i början på v och på de 7 sista m på varvet 
som stickas i resårst = framkanten. När stycket 
mäter 45-46-47 cm minskar man 1 m innanför 
de 7 sista m på varvet gör denna minskn med c:a 
2 cm mellanrum 14-15-16 ggr. När arb mäter 78-
80-82 cm sätts de 7 sista m på en tråd och maska 
av rest 42-46-50 m för axeln.

HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika vänster åt motsatt håll. Int efter de 7
första m på varvet görs genom att sticka ihop 2 m 
i bakre maskbågen.

ÄRMAR
Lägg på st 4,5 upp 52-56-60 m och sticka resårst 
1 rm 1 am i 3 cm. Lägg upp 1 m i var sida samt 
öka 10 m jämnt fördelat på sista v = 64-68-72. 
Sticka mönster enl diagram utom på 1 kantm i 
var sida som stickas rät. Öka 1 m i var sida med 
c:a 2 cm mellanrum 21-21-22 ggr = 106-110-116 
m. Utöka mönstret i sidorna efter hand. Maska av 
när ärmen mäter 46-47-48 cm.

MONTERING OCH HALSKANT
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter 
angiven masktäthet och låt dem torka. Sy ihop
axelsömmarna. Tag nu m på tråden på ena
framstycket och fortsätt att sticka resårst till 
kanten når mitt bak i nacken. Gör likadant på 
det andra framstycket och sy ihop mitt bak. Sy i 
ärmarna och slutligen

SLIPOVER

BAKSTYCKET
Lägg på st 3,5 och med bfg upp 95-99-109 m
och sticka resårst 1 rm, 1 am i 7 cm. Lägg upp
1 m i var sida på sista v, byt till st 4,5 och sticka
mönster enl diagram utom på 1 kantm i var sida
som stickas rät. När arb mäter 30-31-32 cm avm
för ärmhål i var sida med 3,2,2,2,1 – 3,2,2,2,1,1 –
3,2,2,2,1,1,1 m. När arb mäter 56-58-60 cm avm
de mittersta 25-27-29 m för nacken och var sida
stickas för sig, avm ytterl 2,1 m för nacken. Maska
av rest m för axeln när stycket mäter 58-60-62
cm. Andra sidan stickas lika åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket, samtidigt 
med den första avm för ärmhål sätts mittm på en
tråd och var sida stickas för sig. Avm för v-ringn
1 m innanför kantm med c:a 1,5 cm mellanrum
15-16-17 ggr = 23-23-26 m kvar för axeln.
Maska av dessa när arb mäter 58-60-62. Andra
sidan stickas lika åt motsatt håll.

MONTERING OCH KANTER
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter
angiven masktäthet och låt dem torka. Sy vänster
axelsöm. Plocka på st 3,5 och med bfg upp c:a
160-168-176 m runt halsringn tag också m
från tråden. Sticka resårst 1 rm, 1 am se till att
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mittm blir rät. Minska 1 m på var sida om mittm
minska alltid avigt gör detta varje v från rätsidan.
Maska av när kanten mäter 2,5 cm. Sy ihop
höger axelsöm och halskanten. Plocka på st 3,5
och bfg upp c:a 120-126-132 m runt ärmhålet
och sticka resårst 1 rm, 1 am i 2,5 cm. Maska av
och sy ihop sidorna.

Modell: Britt-Inger Sandström
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