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kvalitetsdesign i en unik stil

MönsterMönster
Luvkof ta  Luvkof ta  
med flätormed flätor
-- Baby Baby
GARNÅTGÅNG
3 mån.: 200 g
6 mån.: 250 g

Många färger

Stickad i Go handmades Vintage Hank- en luxiös blandning av ull och bambu: 70% Ull/30% Bambu, 100 g/240 m.

Knappar

Stickor: 3,5 mm

Stickfasthet: 26 m/10 cm
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GARBÅTGÅNG
3 mån.: 200 g
6 mån.:  250 g

MATERIAL
Knappar
Rundsticka och Strumpstickor: 3,5 mm

Stickfasthet: 26 m = 10 cm

Angiven garnåtgång är vägledande.

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
m maska
v varv
r rät
a avig
omsl omslag på stickan
2a tillsm  2 m stickas tillsammans som 

avigamaskor
*…*  Det, som står emellan, upprepas varvet ut
(..)  Anger antal m på stickan för de  

2 storlekarna: 3 månader (6 månader)

Fläta över 4 v till luvkofta
v 1  *4 a, 4 r*
v 2  *4 r, 4 a*
v 3  som v 1
v 4   *4 a, sätt 2 m på en hjälpsticka fram-

för arbetet. Sticka 2 m från stickan r, 
sedan de 2 från hjälpstickan r*

Knapphål till luvkofta
Stickas på framkanternas 6 m med 2 r, avmaska 
2 m, 2 r. På nästa varv läggs det upp 2 nya 
maskor över de avmaskade.

För att få en finare kant på knapphålskanten 
och luvan, kan 1:a m på varje v erstättas med 
att lyfta den med garnet framför arb - på nästa v 
stickas den r.

Ärmarna kan stickas runt på strumpstickor eller 
på en 80 cm rundsticka med magicloop.

Vintage
- ett läckert och  
glansfullt ullgarn  med bambu

Bambun är med för att ge garnet en mjuk och lätt känsla och ullen bidrar med sin goda slitstyrka. 
Ull är ett hållbart material, som kräver väldigt lite tvätt och som håller länge. 

Det är också en av grunderna till att några anser ull vara bland de mest hållbara materialen.

70% Ull/30% Bambu,  25 g/60 m.

kvalitetsdesign i en unik stil

Många färger
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LUVKOFTA MED FLÄTOR
3 MÅNADER (6 MÅNADER)

BAK/FRAMSTYCKE
Lägg upp 150 (180) m på st 3,5 och sticka 4 v 
resår - 1 r, 1 a.
Varje v börjar och slutar med 6 r till framkanter med 
knapphål. 
Första knapphålet stickas efter 4 rätriller de nästa 
efter 9 (11) rätriller och placeras i den sida av 
koftan man önskar. 
Nu stickas flätor och 1:a v stickas från avigsidan 
där det ökas 2 (4) m till totalt 152 (184) m. 
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 14 (17) cm.

Dela arbetet till fram- och bakstycke med 40 (48) m 
till vart framstycke och 72 (88) m till bakstycket.
Börja med att sticka höger framstycke. 
Sticka tills ärmhålet mäter 7 (8) cm. 
Kom ihåg knapphål.

Avmaska nu för halsen på vartannat varv enligt 
följande:
Maska av framkantens 6 m. 
Maska av 3 x 3 m, 2 m, 1 m (4 m, 3 m, 2 m, 1 m). 
Det är 22 (32) m kvar.
Ärmhålet mäter 11 (12) cm. 

Sätt maskorna på en maskhållare och sticka vänster 
framstycke på samma sätt men motsatt - sista knapp-
hålet stickas innan de sista 4 rätrillerna i den sida 
man har valt. 
Sticka bakstyckets m rakt upp tills ärmhålet mäter  
9 (10) cm. 
Sätt de mittersta 22 m på en maskhållare och sticka 
var sida färdig för sig. 

Avmaska för halsen 2, 1 (1, 0) m på vartannat varv. 
Det är 22 (32) m kvar. 
Lägg fram- och bakstycke räta mot räta och sticka m 
från båda stickorna r samtidigt som de maskas av. 
Sticka den andra sidan färdig på samma sätt men 
motsatt, sticka samman med det andra framstycket 
och maska av.

ÄRMAR
Plocka upp 54 (60) m från rätsidan i ärmhålet. 
Sticka omvänd slätstickning - det vill säga, att första 
v är från avigsidan av arbetet, men stickas med räta 
maskor och med 4 m fläta mitt på ärmen. 
Minska i var sida av ärmen genom att sticka 1 a, 
2a tillsm, sticka aviga och flätmönster som m visar 
tills det är 3 m kvar på st, 2a tillsm, 1 a med 1,5 cm 
mellanrum totalt 8 (9) ggr. 
Det är nu 38 (42) m på ärmen. 
När ärmen mäter 14 (17) cm stickas 4 v 1 r, 1 a.
Maska av på sista v.

LUVA
Lägg upp 4 m plocka upp 21 m i halsen (börja i 
5:e avmaskade m på knapphålskanten och se till, 
att de upplockade m ligger, så de kan stickas med i 
flätorna över de i framstyckets existerande m) sticka 
bakstyckets 22 m, plocka upp 21 m över det andra 
framstycket (med sista m i 5:e avmaskade m på 
knapphålskanten), lägg upp 4 nya m till totalt 72 m 
på båda strl. 

Sticka 10 (4) v innan ökn börjar, 1:a v är från 
avigsidan. 
Sticka fram och tillbaka med 6 r i början och slutet 
av varje varv i båda sidor av luvan. 
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DIAGRAM

= aviga på rätsidan, räta på avigsidan

= räta på rätsidan, aviga på avigsidan

=  Fläta: Sätt 2 m på en hjälpsticka framför arbetet,  
sticka 2 m, sen de 2 från hjälpstickan r

•

Sticka så flätorna stämmer med koftans flätor, börja 
och sluta med 4 r på var sida av kantmaskorna. 
Det skall vara 7 flätor totalt.
Öka nu mellan flätorna från avigsidan av arb efter 
1:a flätan och på var sida av alla flätorna tills du 
når sista flätan - totalt 12 m ökade varje gång och 
på vart 8:e (10:e) v, ytterligare 2 (3) ggr till totalt 
108 (120) m.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 19 (21) cm.

Dela maskorna på två stickor och lägg ihop dem 
räta mot räta. 
Sticka m r tillsammans samtidigt som det maskas av.

MONTERING
Sy ihop under ärmarna, fäst trådarna och sy i knappar.

KOFTANS FÄRDIGA MÅTT
Längd:   24 (28) cm.
Omkrets:   55 (58) cm.

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

Upprepa

StartSlut
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kvalitetsdesign i en unik stil

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. 


