


1832 – Stickad kofta med huva i Mayflower Easy care classic 
Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 76 (86) 96 (106) 116 (126) 136 (146) 

Hel längd cm: 84 (87) 90 (93) 96 (99) 102 (105) 

Garnåtgång: 
fg 205, Lyslavendel, nyst: 
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Stickor: nr 4 

Garn: Mayflower Easy care classic,100% ull, 106 m/50 g 

Masktäthet: Vågrät 22 maskor = 10 cm,  Lodrät 28 v = 10 cm 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning. 
Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till 
grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.  
 
Denna jacka kan användas hela året, både som inomhus- och utomhusplagg. 
Den är inte svår att sticka då den är stickad i slätstickning med muddar men det är många delar. 
 
Bakstycket: 
1: Lägg på st 4 upp 78 (88) 100 (110) 122 (132) 
144 (154) m och sticka 5 cm slätst. Sticka 1 v avig 
på räts (vikkant).   
2: Sticka 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm från 
vikkanten och maska av 8 m i var sida. 
3: Sticka tills ärmhålen mäter 24 (25) 26 (27) 28 
(29) 30 (31) cm. Avm de mittersta 
24 (26) 28 (30) 32 (34) 36 (38) m till hals och 
sticka färdigt var sida för sig. 
4: Avm mot halsen 1x3 (1x3) 1x4 (1x4) 1x4 (1x4) 
1x5 (1x5) m och sedan återstående m på en 
gång. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt 
håll. 
 
Framstycke: 
1: Lägg på st 4 upp 45 (50) 55 (60) 65 (70) 75 
(80) m och sticka lika som för bakst tills ärmhålen  
mäter 21 (22) 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm. 
2: Avm mot halsen 1x16 (1x17) 1x17 (1x19) 1x19 
(1x20) 1x21 (1x22) m. Härefter avm för alla 
storlekar 1x5, 2x4 m. Avm resterande m på en 
gång. 
3: Sticka ett framstycke mer, men åt motsatt håll. 
 
Ärmarna: 
1: Lägg på st 4 upp 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 
(54) m och sticka 6 cm resår, 1 rm 1 am. 
2: Sticka härefter slätst och öka på första v jämnt 
fördelat till 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 (60) m. 
3: Öka härefter på vart 4:e v 5 ggr och öka 
därefter på vart 6:e v till det är 80 (84) 88 (92) 96 
(100) 104 (108) m. Sticka tills hela ärmen mäter 
46 (48) 50 (52) 54 (54) 56 (56) cm eller önskad 
längd. Maska av. 
 
Huvan: 
1: Sy axelsömmarna och plocka upp 92 (96) 100 
(104) 108 (112) 116 (120) m runt halsringningen. 
2: Det ökas i båda sidor, således att ökningarna 
går i linje med axelsömmarna. Sticka en länk 
mellan 2 m, sticka 2 rm och sticka en länk mellan 
2 m. Detta görs totalt 9 (9) 10 (10) 10 (11) 11 (11)  
ggr. 
 

3: Sticka 16 (16) 17 (17) 17 (18) 18 (18) cm slätst 
från halskanten mitt bak. 
4: Minska mitt bak på rätv så här: sticka 2 rm tills, 
6 rm och 2 rm tills. 
Detta görs på vartannat rätv 3 ggr och på 
vartannat rätv 10 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) ggr. 
Maska av. 
 
Fickor: 
1: Lägg på st 4 upp 42 (42) 44 (44) 44 (46) 46 
(48) m. Sticka 4 cm resår, 1 rm 1 am. Sticka 
härefter slätst tills hela fickan mäter 18 (18) 18 
(20) 20 (20) 22 (22) cm. Maska av och sticka en 
ficka mer. 
 
Löpgång: 
1: Lägg på st 4 upp 80 (90) 110 (120) 130 (140) 
150 (160) m och sticka 5 cm slätst. Maska av.   
 
Främre kant: 
1: Plocka med st 4 upp ca 410 (420) 430 (440) 
450 (460) 470 (480) m längs med bägge 
framkanter och runt huvan. Var obs på att det ska 
vara lika många m i var sida och att kanten varken 
stramar eller bular. Sticka 6 cm slätst och maska 
av. 
 
Montering: 
1: Sy ihop sidosömmarna. Sy ihop ärmarna till det 
återstår 3 cm till översta kanten. Dessa 3 cm ska 
sys ihop med de avmaskade m på bålen. Sy i 
ärmarna. 
2: Vik och sy in nedersta kanten mot avigsidan. 
Vik och sy framkanterna mot avigsidan.  
3: Markera midjan och sy fast löpgången på 
avigsidan, således att det blir en öppning till 
snodden vid framkanterna. 
4: Sy på fickorna ca 8 cm nedanför löpgångens  
nedersta kant så att fickans ena kant är på linje 
med sidosömmen. 
5: Fäst alla trådar. Fukta jackan och sträck den i 
sin rätta form. Dra snodden genom löpgången.  
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