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STICKAD KOFTA I RAKA RÄNDER

Storlek: S (M) L
Garnåtgång: 
3 svarta 2 vita, 1 röd nystan
Övervidd: 112 (116) 121 cm

Stickor: nr 4 och 5
Sträckning: 19 m på st 5= 10 cm
Plaggets längd: 63 (64) 65 cm
Tillbehör: 6 st knappar



FALKGARN

BESKRIVNING
Innan du börjar sticka 
Kontrollera masktätheten noga. Detta gör du bäst 
genom att sticka ett prov. Lägg upp lika många 
maskor som står vid ”masktäthet” i beskrivningen. 
Sticka 15-20 varv och mät sedan bredd och längd. 
Stämmer det inte byter du stickor - till tjockare 
om du stickar för hårt - till tunnare om du stickar 
för löst. 

FÖRKORTNINGAR
RM = rät maska
AM = avig maska
V = varv
OMSL = omslag
ÖDHPT = överdragshoptagning (= lyft i maska, 
sticka 1 rät maska, dra lyfta maskan över den 
stickade). 

MÖNSTER
3 m svarta, 1 m vit. Börja och sluta med 3 svarta m 
på bakstycket och i sidan på framstycket. 

BAKSTYCKET
Lägg upp 70 (74) 78 m på st 4 med rött garn och 
sticka slätstickning i 6 cm, sticka 1 r v från avigan, 
sedan ytterligare 6 cm i slätst. Öka på sista v till 
107 (111) 115 m jämnt fördelat. Byt till st 5, svart 
och vitt garn i mönster. Då arbetet mäter 63 (64) 
65 cm (alla mått mäts från vikkanten), sätt 
mittersta 29 m på en nål, maska av axelm. 

FRAMSTYCKEN
Lägg upp 34 (36) 38 m på st 4 och sticka 
nederkant som på bakstycket. Öka på sista v till 49 
(51) 53 m jämnt fördelat. Byt till st 5 och sticka 
som på bakstycket. Vid 55 (56) 57 cm sätt 7 m på 
en nål för halsen, minska 1 m vartannat v 3 ggr mot 
halsen. Vid samma längd som bakstycket, sticka 2 
r v i rött, maska av. Andra framstycket stickas lika 
men åt motsatt håll. 

ÄRMAR
Lägg upp 36 (36) 36 m på st 4 och sticka kant som 
tidigare. Öka på sista v till 77 (77) 77 m jämnt 
fördelat. Byt till st 5, sticka mönster, öka 1 m i var 
sida var 4:e cm 2 ggr. Då ärmen mäter 43 (44) 45 
cm maska av. 

FRAMKANT
Tag upp på st 4 med rött garn utmed hela 
framkanten ca 70 (73) 76 m sticka slätstickning 
i 14 v, sticka en vikkant (dvs 1 r v från avigan) 
14 v slätstickning. Maska av. Tag upp lika 
många utmed andra framkanten. Gör 6 
knapphål på 8:e v, 5 m från nederkanten, X 1 
omsl, 2 m tills, 10 m X upprepa X – X 
ytterligare 5 ggr. Sticka framkanten lika som 
den andra, efter vikkanten upprepa knapphålen 
mitt för de första. 

HALSKANT
Sy axelsömmarna. Tag upp på st 4 och rött 
garn, 10 m utmed framkantens sida, sticka 7 
m från nålen, tag upp 11 m utmed halskanten, 
sticka bakstyckets halsm, tag upp 11 m utmed 
andra halskanten, sticka de 7 från nålen, och 
tag upp 10 m från framkantens kortsida. Sticka 
slätstickning i 6 cm, gör en vikkant, och sticka 
ytterligare 6 cm. Maska av.

MONTERING
Sy sid- och ärmsömmar. Sy i ärmarna. Vik 
fram- och halskant mot avigan och smygsy den. 
Sy runt knapphålen, sy i knapparna.
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