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Många färger

Stickad i Go handmades Cosy - en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalié, som håller formen: 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.
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Knappar
Stickor 3,5 mm

Stickfasthet: 

21 m/10 cm

GARNÅTGÅNG
1-2 år: 400 g
3-4 år: 450 g
5-6 år: 500 g
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GARNÅTGÅNG
1-2 år: 400 g

3-4 år: 450 g

5-6 år: 500 g

MATERIAL
Knappar
Stickor 3,5 mm 

Stickfasthet: 21 m = 10 cm

Angiven garnåtgång är vägledande.

FÖRKORTNINGAR 
OCH FÖRKLARINGAR
m maska
st sticka
r rät
Knapphål  Maska av 3 m. 

På nästa v läggs det upp 3 nya m. 
Knapphålen görs evt. i höger sida till 
flickor och i vänster sida till pojkar.

(..)  anger antal m på st för de 3 storlekarna.  
1-2 år (3-4 år) 5-6 år

♥
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LUVKOFTA 

1-2 ÅR (3-4 ÅR) 5-6 ÅR 

Luvkoftan är stickad från ärm till ärm i rätstickning.

Lägg upp 36 (38) 40 m och sticka rätstickning.
Öka 1 m i var sida av arb på var 2 (2) 2 cm 
- 12 (11) 12 ggr = 60 (60) 64 m.

När arb mäter 25 (29) 32 cm, 
lägg upp 42 (50) 56 m i var sida = 144 (160) 176 m.

Sticka över alla m tills arb från uppläggningen mäter 
9 (10) 11 cm. 
Dela arb till fram- och bakstycke - 72 (80) 88 m på 
vart stycke.

BAKSTYCKE
Avmaska 1 m vid halsen och sticka tills arb från 
uppläggningen mäter 19 (22) 23 cm, lägg upp 1 m 
och låt arb vila.

HÖGER FRAMSTYCKE
Avmaska 1 m vid halsen 6 (7) 8 ggr = 66 (73) 80 m.
Sticka tills arb mäter 15,5 (17,5) 18,5 cm, 
gör 5 (6) 7 knapphål jämnt fördelat 
- eller önskat antal knapphål. 

Sticka tills arb mäter 17 (19) 20 cm och maska av.

VÄNSTER FRAMSTYCKE 
Lägg upp 66 (73) 80 m och sticka som höger fram-
stycke, men lägg upp 1 m 6 (7) 8 ggr mot halsen i 
stället för att maska av = 72 (80) 88 m.
När vänster framstycke har samma mått som höger 
framstycke stickas stycket ihop med ryggens m 
= 144 (160) 176 m.

När arb mäter 9 (10) 11 cm efter sammanslagning-
en avmaskas det i början av de nästa 2 v, 
42 (50) 56 m = 60 (60) 64 m.

Nu stickas vidare på ärmen och minska 1 m i var 
sida, när det är stickat 1 (7) 8 cm. 
Intagningen upprepas på var 2 (2) 2 cm, 
totalt 12 (11) 12 ggr = 36 (38) 40 m och ärmen har 
samma längd som första ärmen.
Maska av.

LUVA
Lägg upp 6 m, därefter plockas det upp 
52 (60) 60 m runt i halsen. 
Börja vid höger framstycke 12 v in och avsluta 12 v 
före vänster framstycke, och lägg upp 6 m 
= 64 (72) 72 m.

Sticka r fram och tillbaka tills arb mäter 4 (5) 5 cm, 
öka 5 (5) 5 m jämnt fördelat innanför de yttersta 
6 m i var sida = 74 (82) 82 m.
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När arb mäter 10 (11) 11 cm, öka 5 (7) 7 m innan-
för de yttersta 6 (8) 8 m i var sida = 84 (96) 96 m.

När arb mäter 20 (22) 22 cm, delas arb så att det 
blir 42 (48) 48 på vart stycke.

Arb läggs räta mot räta och stickas tillsammans, 
samtidigt som det maskas av.
Vik in de 6 (6) 6 m i båda sidor och sy fast i luvan.

MONTERING
Sy sid- och ärmsömmarna.
Fäst alla trådar och sy i knappar.

LUVKOFTANS FÄRDIGA MÅTT
Ärmlängd  25 (29) 32 cm
Omkrets  57 (64) 68 cm
Längd  34 (38) 42 cm

Cosy
- ett vidunderligt mjukt bomullsmixgarn 
med hög kvalité
Cosytrådens karaktär passat perfekt till att sticka koftor och tröjor. Tråden är förhållandevis lättspunnen, mjuk och med en helt speciell elasticitet, som håller det stickade fint och formstabilt. Fibrernas natur ger en särskild luftighet som är som skapad för att sticka läckra tröjor. 

Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär den.
Cosy är även AZO certifierat och är där med ett garn, som alla kan känna sig trygga med att använda..

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Många färger
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Brat at veta Brat at veta 
Stickor storlek & fasthet St ickor storlek & fasthet 
Stickerskor stickar väldigt olika, några stickar med stickor 
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen 
som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har 
erfarit detta från det team av stickerskor som jobbar  
med oss. 
Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende 
på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har 
än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar 
vi ett spann.

kvalitetsdesign i en unik stil


