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TIPS & RÅD

DAMKOFTA & HALSDUK

Raggi (70 % ull, 30 % polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 17 m och 22 v slätstickning med st nr 5.5 = 10 x 10 cm
Ca 23 m resårstickning (arbetet ej utdraget) med st nr 5.5 = 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
Ca 86(95)100(110)121(131) cm
Ca 52(53)54(55)56(57) cm
Ca 35(36)37(38)39(40) cm (3/4 dels längd)
Ca 15 x 195 cm
Ca 500(500)600(600)700(700) g (fg 15128)
Ca 200 g (fg 15128)
Nr 5 och 5.5
6 st knappar
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv
hur mycket rörelsevidd du vill ha.

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.

FÖRKORTNINGAR

st=stickor, m=maska, kantm=kantmaska, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, arb=arbetet, avm=avmaska, int=intagning,
ggr=gånger, ytterl=ytterligare, förkl=förklaring, inkl=inklusive

FÖRKLARINGAR

Intagning: I början av v: 2 m tillsammans rät. I slutet av v: 2 m tillsammans i de bakre maskbågarna.
Knapphål: 1 omslag, 2 m tillsamman rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v. Kantm mitt fram kofta samt halsduk stickas enligt följande: I början
av v rät i bakre maskbågen och den sista m lyfts med garnet framför arb.

KOFTA
BAKSTYCKE (A)

VÄNSTER
FRAMSTYCKE (A)

HÖGER
FRAMSTYCKE (A)

Lägg med st nr 5 upp 75(83)87(95)105(113) m och sticka: 1 kantm, 1 rm, 1 am, sluta med 1 rm, 1 kantm i 9 v (1:a v =
avigsidan). Byt till st nr 5.5 och slätstickning. När arb mäter 32,5(33)34(34)34,5(35,5) cm avm 3 m i var sida för ärmhålet.
Gör därefter 1 int i var sida innanför kantm 3 ggr. När arb mäter 50(51)52(53)54(55) cm sätts de mittersta 27(27)29
(29)31(31) m för nacken på en tråd och sticka var sida för sig. Avm ytterl 1-1 m. Avm rakt för axeln när hela arb mäter
52(53)54(55)56(57) cm.
Lägg med st nr 5 upp 41(45)47(51)57(59) m och sticka: 1 kantm * 1 am, 1 rm * upprepa *-*, sluta med 1 am, 1 kantm enligt
förkl i 9 v (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5.5 och slätstickning men fortsätt sticka resår som tidigare på de 7 m mot mitt
fram = framkant. När arb mäter 32,5(33)34(34)34,5(35,5) cm avm 3 m i sidan för ärmhålet. Gör därefter 1 int innanför kantm
3 ggr. När arb mäter 44(45)46(47)48(49) cm, sista v från rätsidan men sticka inte de sista 13(13)14(14)16(14) m mot mitt
fram utan sätt dem på en tråd. Avm nu för halsringningen med 2-2-1-1 m. Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket.
Lägg upp och sticka lika för vänster framstycke men åt motsatt håll. Efter 5 v görs 1 knapphål innanför 4 m mot mitt
fram. Det översta knapphålet görs i halskanten och de övriga 4 med jämna mellanrum.

ÄRMAR (A)

Lägg med st nr 5 upp 38(38)40(40)42(42) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 v (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 5.5 och
slätstickning, öka på första v 4 m jämt fördelat. När arb mäter 4 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa ökningen med 2–2,5
cm mellanrum till det finns 68(70)72(74)76(76) m på stickan. När hela arb mäter 35(36)37(38)39(40) cm avm 3 m för
ärmhålet i var sida. Gör därefter 1 int i var sida innanför kantm 3 ggr. Sticka 1 v avigt. Maska av rät.

MONTERING (A)

Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop axlarna.
Halskant: Börja vid höger framstycke plocka från rätsidan med st nr 5 upp m från tråden, plocka upp m utmed hals och
nacke inkl m på tråden mitt bak, samt m från tråden från vänster framstycke. Sticka resår 1 rm, 1 am enligt tidigare för de
m från tråden på vänster och höger framstycke och anpassa de övriga m efter detta, gör det 6:e knapphålet efter 3 v innanför
4 m. Maska av i resår efter 7 v. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

HALSDUK (B)

Lägg med st nr 5.5 upp 34 m och sticka resår 1 rm, 1 am, sticka de yttersta m enligt förklaring. Sticka så långt som du kan för
en garnåtgång av 200 g = ca 195 cm.
Maska av i resår.
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