Masktäthet: Slätstickning 26 maskor x 34 varv ska vara 10 x 10 cm.
Stickstorlek: Rundsticka nummer 3, virknål 3
Storlek: S (M) L
Bröstmått på det färdiga plagget: 90 cm (98 cm) 106 cm
Garnåtgång: 250g (300g) 375g ekoflamgarn
Kroppen: Lägg upp 202 (218) 242 maskor på rundsticka nr 3. Sticka räta maskor runt,
dvs slätstickning. Markera varvets sista maska genom att sticka den avig, upprepa varje
varv så att det blir en markering för koftans öppning fram. Sticka tills arbetet mäter 23
(24) 26 cm. Sticka 50 (54) 60 räta maskor, sticka en avig maska, sticka 99 (107) 119
räta maskor, sticka en avig maska, fortsätt sticka räta maskor varvet ut, sista maskan
avig liksom förut. Sticka samma maskor aviga alla följande varv, detta är markeringar för
ärmhålen. Sticka tills arbetet mäter 34 (36) 39 cm.
Halsringning: Maska av 20 maskor före och 20 maskor efter mittmarkeringen. Fortsätt
att sticka på rundstickan, men fram och tillbaka, vartannat varv avigt. Glöm inte markeringarna för ärmhålen! Minska 1 maska vartannat varv i varje sida 4 (4) 6 gånger. Fortsätt
att sticka tills arbetet mäter 42 (45) 49 cm. Maska av.
Ärmhål: Sy raksöm på maskin längs båda sidorna av den aviga maskan som markerar
ärmhålet. Klipp upp. Sy med sicksack för kanten. Sy på samma sätt längs med den
aviga maskan som markerar öppningen mitt fram, först med raksöm, klipp och sicksacka
var kant för sig.
Ärmar: Sy ihop axelsömmen. Tag med en liten rundsticka upp 85 (94) 103 maskor runt
den försydda kanten. Sticka runt 5 cm, minska därefter 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 på varvet. Fortsätt tills 46 (48) 50 maskor återstår och ärmen
mäter 45 (47) 50 cm från axeln.
Knäppkant: Virka med virknål nr 3 fasta maskor längsden uppklippta och försydda kanten mitt fram, virka en luftmaska, fortsätt att virka längs halskanten, virka en luftmaska,
andra sidan, luftmaska och sedan runt hela nederkanten. Fortsätt med ytterligare ett
varv fasta maskor, virka två maskor, med en luftmaska emmellan, i luftmaskan på förra
varvet för att få ett fint hörn. Tredje varvet virkas med halvstolpar, på detta varvet ska
man också göra knapphållängs den ena framkanten. Fördela 10 knapphål längs kanten,
virka 3 luftmaskor och hoppa över 2 maskor vid varje knapphål. Fortsätt med halvstolpar
runt hela koftan. Avsluta med ett varv fasta maskor, i varje luftmaskbåde virkas 6 fasta
maskor.
Montering: Fäst alla trådar, sy i knappar.

