


1502  Kofta i dubbel mosstickning i Mayflower Da Capo. 
Strl: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Övervidd cm: 110 (114) 118 (122) 126 (130)
Längd cm: 78 (80) 82 (84) 86 (88)
Fg. 29, Beige, n: 14 (15) 16 (17) 18 (19)
Stickor: -
Rundsticka: 3 ½ och 4
Strumpstickor: -
Kvalitét: Mayflower Da Capo. 100 % Ren Ull, 150 m pr. 50 gram.
Tillbehör: -
Stickfasthet: 22 m x 30 v i dubbel mosstickning på st nr. 4 = 10 x 10 cm.

 
För att uppnå det bästa resultatet förslår vi att det stickas på Knit Pro stickor, som är de 
professionella arbetsredskapen för stickning och virkning. 
 
Dubbel mosstickning:  
V1: Växelvis 2 räta och 2 aviga 
V2: Sticka som m visar 
V3: Växelvis 2 aviga och 2 räta 
V4: Sticka som m visar 
Upprepa dessa 4 varv. 
 
 
Bakstycke. 
Lägg upp 130(134)138(142)146(150) m på st nr. 3½ och sticka dubbel resår (Räts: 1 km, 1 a, * 2 r, 2 a, 
upprepa från * och avsluta med 2 r, 1 a, 1 km). När det är stickat 12 v resår, byt till st nr. 4. Fortsätt i 
dubbel mosstickning, maskorna fördelas parvis som i resårkanten. Sticka rakt upp, tills arb mäter 
55(56)57(58)59(60) cm och sätt en markör i båda sidor till ärmhål. Fortsätt därefter rakt upp, tills ärmhålet 
mäter 22 cm och sätt de mittersta 26(28)30(32)34(36) m på en maskhållare till halsringning. Sticka var 
sida färdig för sig, i halssidan avmaskas på vartannat v ytterligare 1 x 2 m och 1 x 1 m. Avmaska till sist de 
resterande 49(50)51(52)53(54) m till axel. Sticka den andra sidan spegelvänt. 
 
Vänster framstycke. 
Lägg upp 82(82)86(86)90(90) m på st nr. 3½ och sticka dubbel resår, m fördelas som på bakstycket. När 
det är stickat 12 v resår, byt till st nr. 4 och fortsätt såhär: Över de första 68(68)72(72)76(76) m på stickan 
stickas mosstickning och över de resterande 14 m stickas vidare i resår som förut till framkant. För att 
undgå att resårkanten buktar sig i förhållande till den mosstickade delen av framstycket, stickas vändvarv 
på vart 12:e v i framkanten såhär: Sticka fram till de 14 framkantsmaskorna, vänd arb, gör 1 omslag och 
sticka tillbaka. På den följande varvet stickas det över alla m, omslaget vid vändningen stickas avigt 
tillsammans med den första m i resårkanten. Upprepa denna vändning på vart 12:e v i framkanten upp till 
halsringningen. Sticka rakt upp, tills arb mäter 55(56)57(58)59(60) cm och sätt en markör i höger sida till 
ärmhål. Fortsätt igen rakt upp, tills ärmhålet mäter 18(19)20(21)22(23) cm och sticka nu halsringning i 
vänster sida: På vartannat v sätts 1 x 24(23)26(25)28(27) m, 1 x 3 m, 2 x 2 m och 2 x 1 m på en 
maskhållare. Avmaska de resterande 49(50)51(52)53(54) m till axel vid samma höjd som på bakstycket. 
 
Höger framstycke. 
Stickas som det vänstra, men spegelvänt. 
 
Ärmar. 



Lägg upp 54(54)58(58)62(62) m på st nr. 3½ och sticka dubbel resår som nedtill på bakstycket. När det är 
stickat 12 v, fortsätt på st nr. 4 i dubbel mosstickning. Öka 1 m i båda sidor på vart 6:e v 18 ggr = 
90(90)94(94)98(98) m. När ärmen mäter 46(46)47(47)48(48) cm, avmaskas alla m löst som de visar. 
Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
Sy axelsömmarna med maskstygn från rätsidan. 
Halskant. 
Med st nr. 3½ stickas totalt upp 122(126)130(134)138(138) m längs halsringningen. Sticka dubbel resår, 
anpassa så maskfördelningen i framkanten stämmer. När det är stickat 28 v resår, avmaskas alla m löst 
som de visar. Vik halskanten halvt om mot avigsidan och sy fast den längs insidan av halsringningen med 
elastiska stygn. 
Sy i ärmarna mellan ärmhålsmarkörerna. Sy ärm- och sidsömmarna. 
 

 
 
 


