Damkofta
Storlek:
(S) M (L)
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 92 (102) cm
Hel längd: (48) 50 (52) cm
Ärmlängd: (43) 44 (45) cm
Garn: Mandarin Petit (100% egyptisk bomull, 50 gram = 180 meter)
Garnåtgång: (7) 8 (9) nystan
Garnalternativ: Mondial Cotton Soft
Stickor: Raka stickor nr 3
Virknål: Nr 2,5
Tillbehör: 9 knappar
Masktäthet: 30 m mönster på stickor 3 = 10 cm

Bakstycke:
Lägg upp på st 3 (128) 140 (154) m. Sticka 2 räta v fram och tillbaka. Första v är rätsida. Sticka
mönster enligt diagram (se nästa sida): 1 kantm som stickas rät alla v, börja vid pil för storlek och
sticka mönsterrapporten 2 ggr, härifrån stickas mönstret spegelvänt = A, B, C, B, A, B, C för alla
storlekar + 1 kantm på storlek M, mönster B, A + 1 kantm på storlek L. Mönstret börjar och slutar lika
på v och 1 fläta på var sida om mönstret mitt bak. Sticka mönstret hela tiden och flätorna vrids vart
8:e v.
När arbetet mäter (26) 27 (28) cm avmaskas för ärmhål vartannat v i var sida (4) 5 (7) m 1 gång och
därefter 4, 3, 2, 1, 1 m på var sida = (98) 108 (118) m. När ärmhålen från första avmaskning mäter
(20) 21 (22) cm avmaskas för halsringning de mittersta (30) 34 (38) m och var sida stickas för sig.
Maska av ytterligare för halsringning vartannat v 3, 3 m = (28) 31 (34) m kvar för axel, som avmaskas
när ärmhålet mäter (22) 23 (24) cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke:
Lägg upp på st 3 (68) 74 (81) m. Sticka 2 räta v. Sticka mönster = 1 kantm (sidan), börja vid pil för
storlek och sticka mönster och sluta med 1 kantmaska. Maska av för ärmhål på samma sätt vid
samma längd som bakstycket. När ärmhålet mäter (14) 15 (16) cm avmaskas för halsringning vid
framkanten vartannat v (11) 13 (15) m 1 gång och därefter 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1 m = (28) 31 (34) m kvar
för axel, som avmaskas vid samma längd som bakstycket.
Höger framstycke:
Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

Ärmar:
Lägg upp på st 3 (66) 68 (72) m. Sticka 2 räta v fram och tillbaka. Sticka mönster innanför kantm, se
till att mitten för ärm på diagrammet kommer mitt på ärmen. Samtidigt ökas 1 m i var sida innanför
kantm med 1,5 cm mellanrum till det finns (116) 122 (130) m. Sticka mönster även på de ökade m.
När arbetet mäter (43) 44 (45) cm avmaskas (8,4,3,2) 9,4,3,2 (10, 4, 3, 2) m i var sida för ärmkupa.
Därefter avmaskas 1 m i var sida vartannat v till (48) 50 (54) återstår på v. Maska av 3, 3 m i var sida.
Maska av resten.
Montering:
Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar.
Virka runt hela koftan:
Varv 1: Drag upp garnet mitt bak i nacken, 3 luftmaskor (lm), X hoppa över ca 3 m (1 cm), 1 stolpe (st)
i nästa m, 1 lm, upprepa från X, men i alla 4 hörnen virkas 1 st + 3 lm + 1 st och tag ihop v mitt i
nacken med 1 smygmaska (sm) i 2:a lm.
Varv 2: X Virka 1 fm + 4 lm + 1 fm i samma m i st. virka 1 fm omkring var och en av följande 2 lmbågar, upprepa från X runt hela kanten.
Virka en lika kant nertill på varje ärm. Sy i knappar. Spänn ut plagget mellan våta dukar efter måtten
och låt torka.

