Nr 1
Kortärmad kofta
Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (81) 89 (97) 105 (113)
121 cm
Hel längd: (47) 48 (49) 50 (51) 52
cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskos,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnåtgång:
Natur 1012: (6) 7 (8) 9 (10) 11
nystan
Tillbehör:
6 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst 3½ och 4 mm
Masktäthet:
20 m slätst på st 4 = 10 cm
Avig-slätst:
Sticka am på räts, rm på avigs
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 4, (160) 176
(192) 208 (224) 240 m.
Sticka växelvis 2 v avig-slätst, 2 v
slätst fram och tillbaka, innanför 1
kantm i var sida (1:a a = avigs och
stickas rätt).
Sätt ett märke i var sida med (40)
44 (48) 52 (56) 60 m på vart
framstycke, och (80) 88 (96) 104
(112) 120 m på bakstycket.
Sticka med denna indelning till arb
mäter 31 cm, alla storl.
Dela arb vid märkena, och sticka
var del för sig.
Bakstycke:
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m.
Sticka mönster som tidigare
arb mäter (45) 46 (47) 48 (49)
cm. Maska av för nacken
mittersta (32) 34 (34) 36 (36)
m, och sticka var sida för sig.
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Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 2,1 m.
Sticka till arb mäter (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm.
Maska av axelns (21) 24 (28) 31
(35) 38 m.
Sticka andre sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Höger framstycke:
= (40) 44 (48) 52 (56) 60 m.
Sticka som tidigare till arb mäter
(41) 42 (43) 44 (45) 46 cm.
Sätt för halsen (8) 9 (9) 10 (10) 11
m i framkant på en nål. Maska av
för halsen vartannat v 4,3,2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm.
Maska av axelns (21) 24 (28) 31
(35) 38 m.
Vänster framstycke:
= (40) 44 (48) 52 (56) 60 m.
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll.
Montering och ärmar:
Sy ihop axlarna.
Ärmkanter:
Börja mitt under ärmen, och sticka
upp på rundst 3½, 1 m i varje m/v,
vänd, sticka 1 rätt v tillbaka,
samtidigt som m-antalet regleras
till (90) 98 (106) 110 (114) 122 m.
Sticka 2 v resår fram och tillbaka
enl följande: 1 kantm, 1 rm, *2 am,
2 rm*, upprepa från *-* v ut, sluta
med 2 am, 1 rm, 1 kantm.
Sticka fram och tillbaka med
förkortade v enl följande: *Sticka
till det återstår 6 m, vänd, sticka till
det återstår 6 m i den andra sidan,
vänd, *sticka till det återstår 6 m
före förra vändningen, vänd*,
upprepa från *-* till det återstår
(18) 14 (10) 14 (18) 14 m.
Sticka 1 v resår runt över alla m,
samtidigt som det avmaskas.
Halskant:
Ta med m från nålarna och sticka
upp på rundst 3½, 1 m i varje m/v,
men hoppa över var 4:e m/v runt
halsen.
Sticka 1 rätt v tillbaka, samtidigt
som m-antalet regleras till (100)
104 (104) 108 (108) 112 m.
Sticka ca 2 cm resår fram och
tillbaka enl följande: 1 kantm, 2 rm,
*2 am, 2 rm*, upprepa från *-* v ut,
sluta med 1 kantm.
Maska av från räts i resår.
Vänster framkant:

Sticka
upp
utmed
vänster
framstycke och halskanten på
rundst 3½, 1 m i varje v, men
hoppa över vart 4:e v.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Sticka 1 rätt v tillbaka.
Sticka ca 2 cm resår som på
halskanten.
Höger framkant:
Sticka lika vänster, men gör 6
knapphål när kanten mäter ca 1
cm.
Det
översta
mitt
på
halskanten, det nedersta ca 3 cm
från nederkanten och de övriga
med jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m som åter
läggs upp på nästa v.
Sy i knappar.

