Masktäthet: Slätstickning 26 maskor x 34 varv ska vara 10 x 10 cm
Stickstorlek: Resår stickor nummer 2,5. Slätstickning rundsticka nummer 3,
ärmrundsticka eller strumpstickor till ärmarna.
Storlek: S (M) L (XL)
Bröstmått på det färdiga plagget: 106 (114) 124 (138)
Garnåtgång: 400g (450g) 500g (550g)
Kroppen: Lägg upp 230 (250) 270 (290)) maskor på vanliga stickor nr 2,5. Sticka
resår en avig en rät i 5 cm. Byt till rundsticka nr 3 och öka vid var 10:e maska till
253 (275) 297 (319) maskor totalt. Sticka räta maskor runt, dvs slätstickning tills
arbetet mäter 30 (35) 40 (45) cm.
Alternativ kofta: Sticka varvets sista maska avig, upprepa varje varv under hela
stickningen, detta blir markeringen för öppningen mitt fram.
Ärmkilar: Leta upp första maskan och mittmaskan, dvs nr 126 (138) 148 (160).
Öka vart 3:e varv 1 maska på var sida om dessa maskor i 30 varv. Då består
ärmkilen av 21 maskor, sätt dem på säkerhetsnålar, en i var sida. Fortsätt att
sticka runt, men sticka mittmaskan och första maskan aviga alla varv. Detta är
markeringen för ärmhålet. Sticka 45 (50) 55 (60) varv sedan börjar intagningarna
för halsringningen fram.
Alternativ kofta: Leta upp motsvarande sidomaskor, dvs nr 63 och 190 (68 och
207) 74 och 223 (79 och 240), sticka ärmkilar och markera för ärmhålet som ovan,
fortsätt att sticka den aviga mittmaskan som markering för öppningen mitt fram.
Halsringning: Maska av de mittersta 26 maskorna på framstycket. Fortsätt att
sticka på rundstickan men fram och tillbaka. Glöm inte markeringen för ärmhålet!
Minska 2 maska i varje sida varje varv 6 gånger. Fortsätt minskningen med 1
maska varje varv i var sida 5 gånger. Minska därefter ytterligare 1 maska vart 3.e
varv i var sida 4 gånger. Nu ska inte framstycket ringas ur mer. Sticka ytterligare 1
varv, maska av de mittersta 50 maskorna på bakstycket. Nu får du sticka axlarna
var för sig, fortsätt dock med markeringen för ärmhålet. Minska halsringningen bak
med 2 maskor i var sida varje varv 4 gånger, minska sedan 1 maska till i varje sida
en gång. sticka ytterligare 2 varv. Maska av.

Ärmhål: Sy raksöm på maskin längs båda sidorna av den aviga maskan som markerar ärmhålet.
Klipp upp. Sy med sicksack för kanten och ta sedan upp ärmens maskor längs den klippta kanten,
innanför symaskinssömmen.
Ärmar: Sy ihop axelsömmen. Tag med en liten rundsticka upp 106 (114) 122 (130) maskor runt
den försydda kanten, sätt också över ärmkilens 21 maskor på ärmstickan. Sticka runt och minska
ärmkilen med 1 maska i var sida vart 3:e varv i 30 varv tills bara 1 maska återstår. Minska längs
ärmen 1 maska vart 3:e varv genom att varannan gång sticka ihop de två första maskorna och
varannan gång de två sista maskorna. Fortsätt så tills 76 maskor återstår. Sticka ytterligare några
varav tills ärmen mäter 42 (44) 46 (48) cm från axeln. Sticka ihop var 7:e maska och sticka resår
en avig en rät med strumpstickor nr 2,5 i 5 cm. Sticka gärna fram och tillbaka, det blir en fastare
resår då. Maska av.
Halskant: Ta upp ca 140 maskor runt halskanten med rundsticka nr 2,5. Sticka resår en avig en
rät i 30 varv, maska av löst.
Alternativ kofta: Sy på maskin och klipp upp längs med mittmarkeringen på samma sätt som är
beskrivet vid ärmhålet. Ta upp maskor längs med kanterna och sticka resår på båda sidor, gör
knapphål i den ena framkanten genom att maska av två maskor ett varv, lägga upp dem igen
nästa varv och sedan sticka ytterligare ett par varv.
Montering: Sy ihop sömmarna i resårerna. Sy ner halsringningen mot avigsidan. Fäst alla trådar.

