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MÖNSTERSTICKAD BARNKOFTA

Storlek: 1 (2) 4 år 
Stickor: Nr 2 1⁄2 och 3 

Garnåtgång: 2 (2) 3 nystan 
Tillbehör: 6 (6) 7 Knappar



MÖNSTER
Varv 1 och 3 (avigsidan) stickas aviga, varv 2 
stickas rät, varv 4 (*5 rm vänd 5 am vänd) 3 ggr. 
Upprepa från * sista gången blir det färre räta 
maskor, varv 5,6 och 7 stickas varv 1,2 och 3,varv 
8 5 rm upprepa från * i varv 4. Sista gången blir 
det färre räta maskor.

BAKSTYCKE
Lägg upp på stickor 2 1⁄2 80 (84) 92 m och sticka 
resår 2 rm. 2 am i 4 cm. Byt stickor till nummer 
3 och sticka 15 (17) 21 m slätstickning, 50 m 
mönster, 15 (17) 21 m slätstickning OBS! Första 
varvet är avigsidan. När hela arbetet mäter 18
(20) 23 cm avmaska 3 m i var sida för ärmhål. 
Därefter minskas för raglan genom att sticka 2 m 
tillsammans rät framifrån och innanför de 2 första 
maskorna och 2 m tills. rät bakifrån innanför de 
sista 2 maskorna. Vartannat varv 24 (26) 28 ggr. 
Samtidigt med nästa sista raglan hoptagningen 
avmaskas de mittersta 12 (12) 14 m och därefter 
4 m på var sida där om. De återstående maskorna 
i var sida avmaskas på en gång. OBS! Se till att få 
mönsterpass.

VÄNSTER FRAM
Lägg upp på stickor 2 1⁄2 46 (48) 52 m och stickar 
resår 1 rm,1 am över de första 9 m = framkant 
därefter resår 2 rm, 2 am varvet ut. Fortsätt att 
sticka så i 4 cm. Byt till stickor nr 3 och sticka
9 m resår 1 rm, 1 am, 30 m mönster 7 (9) 13 m 
slätstickning. När ärmen mäter 18 (20) 23 cm 
avmaskas 3 m i var sida för raglan och därefter 
minskas för raglanringning genom att sticka 2 
m tillsammans rät innan de första 2 m vartannat 
varv 21 (23) 25 ggr. OBS! Samtidigt med 
14:e (16:e) 18:e raglanhoptagningen sättes de 
yttersta 12 (12) 13 cm i framkant på en tråd, för 
halsringningen och därefter avmaskas 3, 2, 1, 1 m 

på sidan därom. Maska av resten på en gång.

HÖGER FRAM
Sticka lika som vänster men åt motsatt håll 
och med 6 (6) 7 knapphål. De första göres 1 1⁄2 
cm från nederkanten som det 6:e (6:e) 7:e på 
halskantens 4:e varv och de övriga med jämna 
mellanrum.
Knapphålen göres 4 m från kanten och över 2 m. 
Minskningarna vid raglanringningen göres här 
med 2 m tills. rät bakifrån.

HÖGER ÄRM
Lägg upp på stickor 2 1⁄2 50 (50) 54 m och 
sticka resår 2 rm,2 am i 4 (4) 5 cm.Öka 8 (14) 
14 m på sista resårvarvet. Byt till stickor nr 3 och 
sticka 9 (12) 14 m slätstickning, 40 m mönster, 
9 (12) 14 m slätstickning. Då hela arbetet mäter 
18 (20) 23 cm avmaskas 3 m i var sida. Därefter 
göres raglanhoptagningar i var sida lika som på 
bakstycket, men först vart 4:e varv 2 ggr därefter 
vartannat varv tills 18 m återstår. Då avmaskas 
3, 4, 4, 4 m i höger sida och samtidigt minskas i 
vänster sida lika som förut ytterligare 3 ggr.

VÄNSTER ARM
ytterligare Stickas lika som höger men de sista 
avmaskningarna göres åt motsatt håll.

HALSKANT
Fäst ihop fram och bakstycket vid ärmarna och 
plocka upp 104 (104) 112 m på stickor nr 2 1⁄2 
från rätsidan enl. följande: (maskorna på trådarna 
inberäknade) 25 (25) 26 m utefter vardera 
framstycke 14 (14) 15 på vardera ärm och 26 (26) 
30 m på bakstycket. Sticka resår 1 rm,1 am över 
de yttersta 9 m i var sida och 2 am, 2 rm över de 
mittersta 86 (86) 94 m. OBS! Glöm ej knapphålet 
på 4:e varvet. På 13:e varvet göres ytterligare 1 
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knapphål efter 16 avmaskningen i resår ej för fast.

MONTERING
Sy ihop koftan, vik halskanten dubbel inåt och sy 
till den. Sy i knappar och tränsa knapphålen. 
Design: Christina Evhammar
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