


1790 - Randig kofta i Mayflower Easy Care. 
 

Storlek: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Hel längd cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Garnåtgång: 

fg 38, Støvet grøn, nyst: 

fg 03, Lys støvet grøn, nyst: 

fg 045, Brun, nyst: 

fg 044, Sand, nyst: 
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Stickor: 2½ och 3 mm 

Rundstickor (40 och 60 cm): 2 ½ och 3 mm 

Garn: Mayflower Easy Care; 100% Merino Ull, 50 g = 185 m 

Tillbehör: 7 knappar 

Masktäthet: 28 m och 40 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 
 

 

Ränder, stickas i slätst.  

*4 v med fg 003, lys støvet grøn  

8 v med fg 045, brun   

4 v med fg 044, sand  

8 v med fg 038, støvet grøn*  

Upprepa från *-* 

 

1 öhpt (överdragshoptagning) = lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m. 

 

 

Bakstycket: 

Lägg på st 2½ med fg 038 upp 132 (138) 144 

(150) 154 (160) m och sticka 5 cm resår. Räts: 1 

km, 1 am, *2 rm, 2 am*, uppr från *-* och avsluta 

med 2 rm, 1 am och 1 km. Byt till st 3 och ränder i 

slätst, börja med fg 003. Sticka rakt upp tills arb 

mäter 59 (60) 61 (62) 63 (64) cm. Sätt de 

mittersta 44 (46) 48 (50) 52 (54) m på en 

avmaskningsnål för halsringningen och sticka 

färdigt var sida för sig. Avm mot halsen på 

vartannat v ytterl 2-1 m. Sätt de resterande 41 

(43) 45 (47) 48 (50) m på en avmaskningsnål till 

axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt 

håll. 

 

Vänster framstycke: 

Lägg på st 2½ med fg 038 upp 67 (70) 73 (76) 78 

(81) m och sticka 5 cm resår som på bakst. Byt till 

st 3 och ränder i slätst, börja med fg 003. Sticka 

rakt upp tills arb mäter 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm 

och minska till V-ringningen i vänster sida av arb 

enl följande: Sticka fram till de sista 4 m, 1 öhpt  

(se beskr ovan), sticka 1 rm och 1 km. Upprepa 

denna minskning på vartannat v 16 (17) 18 (19) 

20 (21) ggr och på vart 4:e v 10 ggr = 41 (43) 45 

(47) 48 (50) m.  

 

När framst är lika långt som bakst, stickas axeln 

ihop med den motsvarande axeln på bakst; Lägg 

stickorna rätsida mot rätsida och sticka ihop 

maskorna rätt med 1 m från vardera sticka 

samtidigt som det maskas av. 

 

Höger framstycke: 

Stickas lika som det vänstra men åt motsatt håll. 

Vid minskning i V-ringningen stickas 1 km, 1 rm 

och 2 rm tills. 

 

¾ - Fladdermusärmar: 

Lägg på st 2½ med fg 038 upp 84 (86) 90 (92) 96 

(98) m och sticka 5 cm resår som på bakst. Byt till 

st 3 och ränder i slätst som på bakst, samtidigt 

som det ökas 1 m i var sida till fladdermusärmar 

på vartannat v 60 ggr = 204 (206) 210 (212) 216 

(218) m. Maska därefter av löst. Ärmen mäter ca 

35 cm.  



 

Hals- och framkanter: 

Plocka med rundst 2½ och fg 038 upp 118 (120) 

124 (126) 130 (132) m längs med var framkant, 

56 (60) 62 (66) 68 (72) m längs med var sida av 

V-ringningen och 60 (62) 64 (66) 68 (70) m längs 

med bakst halsringning = 408 (422) 436 (450) 464 

(478) m. Sticka fram och tillbaka i resår så här: 1 

km, 0 (1) 0 (1) 0 (1) am, *2 rm, 2 am*, uppr från  

*-* och avsluta med 2 rm, 0 (1) 0 (1) 0 (1) am och 

1 km. När kanten mäter 2 cm stickas det knapphål 

längs med höger framkant: Sticka 6 (8) 8 (10) 10 

(12) m, *sticka 2 rm tills, 1 omsl och 1 öhpt, sticka 

14 (14) 15 (15) 16 (16) m* som maskorna visar, 

uppr från *-*, tills det har stickats 7 knapphål. 

Sticka färdigt v i resår som tidigare. På nästa 

avigv stickas det vidare i resår samtidigt som det 

stickas 2 m i omslaget  över vart knapphål (1 

vanlig och 1 vriden), så det passar in i resåren 

med antingen rm eller am. Fortsätt tills 

resårkanten mäter 4 cm och maska av i resår. 

Maska ev av med en st 3 så att kanten inte blir för 

stram. 

 

Montering: 

Mät upp ca 36,5 (36,5) 37,5 (37,5) 38,5 (38,5) cm 

från axelsömmen och ned längs sidorna av bak- 

och framstyckena, sätt markörer till ärmhålorna. 

Sy i ärmarna mellan markeringarna.  

Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i knapparna. 

 

LH 




