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TIPS & RÅD

MÖNSTRAD HERRKOFTA MED DRAGKEDJA & LUVA
Raggi (70 % ull, 30 % polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 16 m x 22 v slätstickning på st nr 6 = 10 x 10 cm
XS (S) M (L) XL (2XL)
Ca 97 (108) 112 (124) 129 (133) cm
Ca 65 (67) 69 (71) 73 (75) cm
Ca 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm
Fg 1: Ca 200 (200)300 (300) 300 (300) g (fg 1550, mörkgrå)
Fg 2: Ca 600 (700) 700 (700) 800 (800) g (fg 1549, ljusgrå)
Fg 3: Ca 100 (100) 100 (100) 100 (100) g (fg 15124, grön)
Fg 4: Ca 100 (100) 200 (200) 200 (200) g (fg 1500, natur)
Nr 5.5 och 6
Nr 6, 80 cm (till ok)
Delbar dragkedja
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen 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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal eller papper längs med den rad du stickar.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, kantm=kantmaska, m=maska, v=varv, arb=arbetet, st=stickor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, avm=avmaska,
int=intagning, ggr=gånger, ytterl=ytterligare, slätst=slätstickning, rundst=rundsticka

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (kantm): Den yttersta m i var sida, stickas rät alla v.
Intagningar: I början av v: 2 m tillsammans rät, I slutet av v: 2 m tillsammans i de bakre maskbågarna.
Mönster: Enligt diagram.

KOFTA
BAKSTYCKET

Lägg med st nr 5.5 och fg 1 upp 80(84)88(92)100(108) m och sticka resår *2 rm, 2 am*. Sluta med 2 rm i 13 v. Byt till st nr
6 och slätst. Öka på första v 1(3)5(7)5(3) m jämt fördelat. Efter 2 v stickas mönster enligt diagram 1, efter avslutat diagram
stickas med fg 2. När arb mäter 40(42)44(46)48(50) cm avm för ärmhålet i var sida med 4(4)4(5)5(5) m. Lägg arb åt sidan.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st nr 5.5 och fg 1 upp 36(40)44(48)48(52) m och sticka resår *2 am, 2 rm*. Sluta med 2 am i 13 v. Byt till st nr 6
och slätst. Öka på första v 3(5)1(3)3(5) m jämt fördelat. Efter 2 v stickas mönster enligt diagram 1, efter avslutat diagram
stickas med fg 2. När arb mäter 40(42)44(46)48(50) cm avm för ärmhålet i sidan med 4(4)4(5)5(5) m. Lägg arb åt sidan.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll

ÄRMAR

Lägg med st nr 5.5 och fg 1 upp 46(46)46(50)50(50) m och sticka resår *2 rm, 2 am* i 13 v. Byt till st nr 6 och slätst. Öka
på första v 3 m jämt fördelat. Efter 2 v stickas mönster enligt diagram 1, efter avslutat diagram stickas med fg 2. När slätst
mäter 4 cm ökas 1 m i var sida upprepa ökningen med 4½(4)4(4½)4(4) cm mellanrum till det finns 67(69)71(73)75(77) m.
När hela arb mäter 48(49)50(51)52(53) cm avm för ärmhålet i var sida med 4(4)4(5)5(5) m. Lägg arb åt sidan.

OK

Sticka ihop delarna med rundst nr 6 (man stickar fram och tillbaka) och fg 2 enligt följande: Den yttersta m i var sida på varje
del avm utom kantm på framstyckena mot mitt fram. Höger framstycke: 34(40)40(45)45(51) m, Ärm: 57(59)61(61)63(65) m,
Bak: 71(77)83(87)93(99) m, Ärm: 57(59)61(61)63(65) m, Vänster framstycke: 34(40)40(45)45(51) m = totalt 253(275)
285(299)309(331) m. Sticka mönster och gör intagningar enligt diagram 2. Efter avslutat diagram återstår 92(96)100
(100)104(104) m. Sticka resår *2 am, 2 rm*. Sluta med 2 am i 3 cm. Maska av i resår.

LUVA

Läs igenom hela texten innan du börjar sticka så att du inte missar något moment! Alla mått tas från mitt bak, ej i sidan.
Vänster sida: Lägg med st 5.5 och fg 2 upp 4 m och sticka 1 v avigt (1:a v = avigsidan). Lägg upp 4 m i början på v från
rätsidan 5(5)6(6)6(6) ggr = 20(20)24(24)24(24) m. Lägg arb åt sidan.
Höger sida: Lägg med st nr 5.5 och fg 2 upp 4 m och sticka 1 v avigt, 1 v rät (1:a v = avigsidan). Lägg upp 4 m i slutet
på v från rätsidan 5(5)6(6)6(6) ggr = 20(20)24(24)24(24) m. Sticka 1 v avigt. Lägg upp 47(47)49(49)51(51) m, sticka
nu in de 20(20)24(24)24(24) m från vänster sida. Sticka slätst fram och tillbaka. När arb mitt bak mäter 6(6)7(7)7(7)
cm ökas 1 m på var sida om mitten. Upprepa ökningen med 5 cm mellanrum ytterl 2 ggr = tot 93(93)103(103)105(105)
m. När arb mäter 14(14)16(16)17(17) cm delas arb på mitten och var sida stickas för sig. Sticka höger sida först och
maska av 1 m mot mitten, sticka 3 v, maska av 1 m, sticka 1 v, maska av 1 m med 1 varvs mellanrum ytterligare 5 ggr,
sticka 1 v. Nu avm vartannat v med 2-2-2-3-4-11 m. Sticka 1 v och avm rest m, alternativt avm enligt följande för att
inte behöva sy ihop delarna: Maska av så här: Vänd arb med avigs ut och fördela m på 2 st. Håll st parallellt i vänster
hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m
rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och

avm alla m på samma sätt.
När arb mäter 21(21)23(23)24(24) cm stickas mönster enligt diagram 2 varv 1–11, efter avslutat diagram stickas med fg
1 till arb slut.
MONTERING

Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.
Vänster framkant: plocka med st nr 5.5 och fg 1 utmed framkanten 1 m i varje v men hoppa över ca vart 6:e v. Sticka
rätstickning i 3 v. Maska av rät.
Höger framkant: Stickas lika vänster. Sy i en delbar dragkedja som passar i längd.
Luvan: Sy ihop den upptill.
Framkant: Plocka med st nr 5.5 och fg 1 utmed luvans framkant 1 m i varje v men hoppa över ca vart 5:e v. Sticka slätst.
1:a v stickas avigt. När kanten mäter ca 3½ cm. Maska av rät fr rätsidan.
Sy ihop ärmarna och sidsömmarna använd 1 kantm till sömsmån. Sy till vid avmaskningen under ärmarna.
Sy på Luvan innanför den resårstickade kanten. Vik kanten dubbel mot avigsidan och sy fast den. Gör en snodd med fg
2 och trä i den i luvan.
91659. Diagram 2
Minska 24(28)32(34)36(38) m
= 92(96)100(100)104(104) m

Rm

Minska 25(29)33(37)37(41) m
= 116(124)132(134)140(142) m

91659. Diagram 1
Minska 30(30)36(36)42(42) m
= 141(153)165(171)177(183) m

Minska 36(42)36(30)42(48) m
= 171(183)201(207)219(225) m
Rm

*

Upprepa *-*

Sluta här bakst +
höger- & vänster framst

*

Börja här bakst +
höger- & vänster framst
mittm ärmar
räkna ut var
du ska börja

Minska 42(48)42(54)48(48) m
= 207(225)207(237)237(243)261(273) m

91659. Teckenförklaring
= fg 1
= fg 2

v 11

= fg 3
= fg 4

Minska 4(2)6(8)0(10) m
= 249(273)279(291)309(321) m

v1

*

Upprepa *-*
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