Rosettkofta
Denna lätta kofta med vintagevibbar har markerad midja och puffigt ärm slut. Den pryds också
av en stor rosettkrage med praktisk förslutning. Koftan stickas fram och tillbaka, uppifrån och
ner i raglan med en mjuk rundringning. Rosettkragen fästs efteråt med en söm eller med
tryckknappar som ger vika om barnen skulle fastna i något. Jag har även använt tryckknappar på
framkanten för att den ska gå enkelt för barnet att själv ta på och av. Koftan har bara två små
sömmar att fästa under var ärm.
Mönsterskapare: Jenny Kidblad. Ni hittar henne på instagram under Jennykidblad
Stl: 2,4,6,8,10 år
Material: 200,250,250,300,300g Krabat, Krabat lyx eller Krabat fantasi.
Rundticka 3mm och 4mm. Ev. strumpstickor 4mm, Maskhållare, 6-10 tryckknappar, 6-10
knappar

Förklaringar:
m=maska PM=Placera markör rm= rät maska am=avig maska
Observera, koftan stickas på st 4mm ist. för det rekommenderade 3,5mm. Det ger en lättare
struktur i plagget, och en stickfasthet på 26m jämfört med 30m
Fram och Bakstycke: Lägg upp 61,69,77,88,97 maskor på st 4mm sticka ett varv rätt samtidigt
som markörer placeras ut enligt följande st 2,2,2,4,4m, PM(Framstycke) 14,16,18,20,22mPM
(Ärm) 29,33,37,41,45 mPM (Bakstycke)14,16,18,20,22 mPM (Ärm) 2,2,2,4,4 m PM
Sticka ett avigt varv. Öka 1m i början och slutet på varje varv genom att sticka i främre och bakre
maskbågen totalt 4,4,6,6,6 gånger. När dessa ökningar är klara läggs det upp 10,10,12,12,14,m i
början och slutet av varvet. SAMTIDIGT stickas raglan ökningar enligt följande.
V1 Sticka slätstickning fram till maskan framför markören, öka en maska, sticka fram till maskan
efter markören öka en maska. Gör så vid varje markör då ökas det 8m vid varje ökningsvarv.
V2 aviga maskor.
Sticka totalt 8,9,11,13,15 raglanökningar fortsätt därefter i slätstickning tills arbetet mäter
14,15,16,17,18 cm nu delas arbetet. Sätt ärmarnas maskor på en tråd och lägg upp 4,4,4,6,6 m
under ärmen. Fortsätt i slätstickning tills arbetet mäter 16,19,22,26,28 cm från ärmhålet. Byt
därefter till st 3mm och sticka resår *1rm, 1am*1rm i ca 3,3,4,5,5 cm maska av i resår.
Ärmar: Plocka upp maskorna från tråden och lägg upp 4,4,6,6,6m vid ärmhålet. Placera
maskorna jämt på strumpstickor eller på rundsticka om du använder dig av Magic loop teknik.
Sticka runt utan minskningar tills ärmen mäter 19,22,28,30,33 cm minska 4,4,6,6,8m jämt
fördelat. Byt till sticka nr 3 och sticka resår 1r, 1am i 3,3,4,5,5 cm maska av i resår.
Knappkant: Plocka upp maskorna i halskanten med sticka nr 3mm sticka i resår 1rm,1am, i ca 2
cm maska sedan av i resår. Plocka därefter upp maskorna i koftans framkanter på sticka nr 3mm,
sticka 1r, 1am i 2 cm. Observera Vill du ha knapphål i stället för tryckknapp? Mät ut på
knappkanten 6,6,8,10,10 hål jämt fördelat, knapphålen stickas 1 omslag, 2rm tillsammans.

KoftaRosettkrage: Lägg upp 3 maskor på sticka 3mm. v1, öka en maska i början och slutet på
arbetet genom att sticka i främre och bakre maskbågen. V2 rm. Fortsätt med dessa två varv tills
du har 27m på stickorna. Sticka utan några ökningar i 36 varv.
Låsficka: Nu sätts varannan maska på en maskhållare bakom arbetet Sticka de 14 maskorna på
stickan fram och tillbaka i resår 1r, 1am i 3,5 cm. Ta av garnet och sticka de 13m på markören på

samma sätt. Placera dem på en maskhållare. Detta skapar en ficka som används som knäppning
för kragen. Nu stickas en maska från stickan och en maska från maskhållaren varannan maska
tillbaka på stickan igen. Fortsätt i rätstickning i 35,35,38,40,40 cm nu stickas ytterligare en
låsficka, se ovan.
Sticka rätstickning i 36 varv minska sedan enligt följande V1. 2m tillsammans i början och slutet
på varvet. V2 rätstickning. Fortsätt tills det finns 3m kvar, maska av.
Rosettbåge: lägg upp 23m, sticka rätstickning i 18 cm maska av. Mät ut mitten av arbetet och
forma till en rosett. Linda garnet kring mitten av arbetet några varv, fäst väl. Sy därefter fast
rosettbågen på den ena låsfickan. Kragen låses genom att dra den ena snibben genom den andra
låsfickan.
Montering: Fäst alla trådar, sy fast kragen eller tryckknappar på halskant. Sy fast 6,6,8,10,10,
tryckknappar på knappkanten jämt fördelat. Placera en fin knapp ovanför tryckknappen. Tänk på
att använda en lätt knapp. Tvätta och Blocka plagget.
Glöm inte att följa oss på instagram och facebook du hittar oss under namnet Falkgarn
OBS Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.
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