


1796 – Kofta med hålvarv på ärmarna i Mayflower Easy Care. 
Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

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

Hel längd cm: 67 (69) 70 (72) 74 (76) 

Garnåtgång: 

Fg 56, Burned Orange, nyst: 
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Stickor: 2½ och 3 

Rundsticka (80 cm): 2 ½ och 3 

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

Tillbehör: 8 knappar 

Masktäthet: 27 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. 
 
 
1 öhpt (överdragshoptagning) = lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m. 

 
 
Bakstycke: 

Lägg på st 2½ upp 130 (135) 140 (145) 151 (157) 

m och sticka vriden resår: På räts; Växelvis 1 

vriden rm och 1 am. På avigsidan; Växelvis 1 

vriden am och 1 rm. När kanten mäter 6 cm byt till 

st 3 och slätst. När hela arb mäter 44 (45) 46 (47) 

48 (49) cm avm till ärmhål i var sida på vartannat 

v 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 2x1 m = 98 

(103) 108 (113) 119 (125) m. Fortsätt därefter rakt 

upp tills ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) 22 (23) 

cm. Sätt de mittersta 36 (39) 42 (45) 47 (49) m på 

en avmaskningsnål för halsen. Sticka färdigt var 

sida för sig. Avm mot halsen på vartannat v ytterl 

2-1 m. Samtidigt avm det för axeln från 

ärmhålssidan på vartannat v 4x7 m (3x7 m och 

1x8 m) 2x7 m och 2x8 m (1x7 m och 3x8 m) 3x8 

m och 1x9 m (1x8 m och 3x9 m). Sticka den 

andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Vänster framstycke: 

Lägg på st 2½ upp 67 (69) 71 (73) 77 (79) m och 

sticka vriden resår som på bakst. När kanten 

mäter 6 cm, byt till st 3 och slätst. När hela arb 

mäter 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm avm till ärmhål i 

höger sida på vartannat v 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 

1x2 m och 2x1 m = 51 (53) 55 (57) 61 (63) m. 

Fortsätt därefter rakt upp tills ärmhålet mäter 14 

(15) 16 (17) 18 (19) cm. Avm för halsen från 

vänster sida på vartannat v 13 (14) 15 (16) 18 

(18) m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 1x1 m.  

Avm för axeln, vid samma höjd som på bakst, från 

ärmhålssidan på vartannat v 4x7 m  

(3x7 m och 1x8 m) 2x7 m och 2x8 m (1x7 m och 

3x8 m) 3x8 m och 1x9 m (1x8 m och 3x9 m). 

 

Höger framstycke: 

Stickas lika som för det vänstra men åt motsatt 

håll. 

 

Vänster ärm: 

Lägg på st 2½ upp 65 (67) 69 (71) 75 (77) m och 

sticka vriden resår i 6 cm som på bak- och framst. 

Byt till st 3 och slätst med förskjutna hålvarv så 

här: Räts: Sticka 4 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 öhpt och 

sticka v ut. På avigs stickas alla m och omsl 

aviga. På nästa rätv stickas 5 rm, 1 omsl, 2 rm, 1 

öhpt och sticka v ut. Sticka am tillbaka. Fortsätt på 

detta sätt att sticka ett hål på varje rätv, så m 

förskjuts 1 m mot vänster för var gång. När det 

har stickats 10 v från resårkanten ökas det 1 m i 

var sida. Upprepa dessa ökningar på vart 8:e v 

totalt 9 ggr och därefter på vart 6:e v 9 ggr = 101 

(103) 105 (107) 109 (111) m. Fortsätt hålvarven 

tills de når helt ut i vänster kant av ärmen. 

Därefter stickas det slätst över alla m. När ärmen 

mäter 45 (45) 46 (46) 47 (47) cm avm det till 

ärmkullen i var sida på vartannat v 1x5 m, 1x4 m, 

1x3 m, 1x2 m, 24 (25) 26 (27) 28 (29) x1 m, 2x2 

m och 1x3 m = 11 m. Avm de resterande m på 

nästa rätv. 

 

Höger ärm: 

Sticka den högra ärmen lika men åt motsatt håll. 

Hålvarvet börjar därmed så här: Sticka fram till de 

sista 8 m, 2 rm tills, 2 rm, 1 omsl och sticka de 

sista 4 m. På nästa rätv stickas det fram till de 

sista 9 m, 2 rm tills, 2 rm, 1 omsl och 5 rm. 



Hålvarven förskjuts således 1 m mot höger för var 

gång. 

 

Sy axelsömmarna. 

 

Framkanter: 

Plocka längs framkanten på vänster framst med st 

2½ upp 3 m för vart 4:e v (hoppa över v 4) = ca 

174 (180) 186 (192) 198 (204) m. Sticka fram och 

tillbaka i vriden resår. När kanten mäter 3 cm, 

avm alla m som de visar – använd evt. en st nr 3 

när du avm så att kanten inte blir för stram. Sticka 

på samma sätt en kant längs framkanten på höger 

framst. Efter 1½ cm stickas det 7 knapphål jämnt 

fördelat. 1 knapphål = 2 rm tills, 1 omsl, 1 öhpt. På 

nästa avigv stickas det 2 m resår i varje omsl. När 

kanten mäter 3 cm avm m som de visar, ev med  

en st nr 3.  

 

Halskant: Plocka med st 2½ upp ca 36 (37) 38 

(39) 40 (40) m längs med höger framst 

halsringning inkl. toppen av framkanten, ca 47 

(49) 53 (55) 57 (59) m längs bakst halsringning 

och ca 36 (37) 38 (39) 40 (40) m längs vänster 

framst halsringning inkl. toppen av framkanten = 

ca. 119 (123) 129 (133) 137 (139) m. Sticka fram 

och tillbaka i vriden resår. När halskanten mäter 

ca 1 cm stickas det sista knapphålet vid höger 

framkant på samma sätt som de övriga. När 

halskanten mäter 3 cm avm m som de visar – ev. 

med en st nr 3. 

 

Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. 

 

LH  




