
1954

FREJA, 100% Akryl 
Storlek:          S      (M)         L      (XL)      
Garnåtgång:    10      (12)        13      (14)   nystan fg 01, 03, 04



Kofta med mönsterbård 
FREJA, 100% akryl
1954 

Storlek:  S (M)  L (XL) 
Plaggets mått,
Bröstvidd:  90 (98) 106 (114) cm
Hel längd:   56 (58) 60 (62) cm
Ärmlängd:  51 (52) 53 (54) cm
Garnåtgång:  8 (8) 9 (10) n.fg 1 (svart 01) eller (ljusgrå 03)
    1 (2) 2 (2) n.fg 2 (ljusgrå 03) eller (svart 01)
    1 (2) 2 (2) n.fg 3 (vit 04)     
Stickor:  Svarta Fåret 3½ och 4 mm
Tillbehör:  6 knappar

Masktäthet: 20 m slätstickning på st 4 mm = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, 
byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått 
och angiven garnåtgång kan ändras. 

Sticka första och sista m rät alla varv = kantm.
Alla ökn och minskn görs innanför kantm.
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m och sticka den vriden.
Minska 1 m i början av varvet = sticka 2 m tills.
Minska 1 m i slutet av varvet = sticka 2 m tills vridet.

KOFTA
Bakstycke: Lägg upp 92 (100) 108 (116) m på st 3½ med fg 1 och sticka resår 2 am, 2 rm med en kantm i var 
sida i 7 cm, 1:a v = avigs. Byt till st 4 och sticka 1 v slätst och reglera samtidigt maskantalet till 91 (99) 107 
(115) m. Sticka 1 mönsterrapport i höjd enl diagrammet och sticka därefter slätst med fg 1. När arb mäter 34 
(35) 36 (37) cm avm för ärmhål 2-1 (2-2-1) 3-2-1-1 (4-2-2-1) m i var sida vartannat v = 85 (89) 93 (97) m. När 
arb mäter 53 (55) 57 (59) cm avm 4-4-4-5-5 (4-4-5-5-5) 4-5-5-5-5 (5-5-5-5-5) m vartannat v mot yttre axel i 
båda sidor för sluttande axel = 41 (43) 45 (47) m och arb mäter 56 (58) 60 (62) cm. Maska av. 

Framstycke: Lägg upp 46 (50) 54 (58) m på st 3½ med fg 1 och sticka resår 2 am, 2 rm med en kantm i var sida 
i 7 cm, 1:a v = avigs. Byt till st 4 och sticka 1 v slätst och reglera samtidigt maskantalet till 45 (49) 53 (57) m. 
Sticka 1 mönsterrapport i höjd enl diagrammet och sticka därefter slätst med fg 1. När arb mäter 34 (35) 36 (37) 
cm avm för ärmhål 2-1 (2-2-1) 3-2-1-1 (4-2-2-1) m i ena sidan vartannat v = 42 (44) 46 (48) m. När arb mäter 
48 (50) 52 (54) cm avm 6 (7) 8 (9) m för halsringn, därefter 4-3-3-2-1-1 m vartannat v (alla stl). När arb mäter 
53 (55) 57 (59) cm avm 4-4-4-5-5 (4-4-5-5-5) 4-5-5-5-5 (5-5-5-5-5) m vartannat v mot yttre axel för sluttande 
axel. Samtliga m är avm och arb mäter 56 (58) 60 (62) cm. Sticka ett framstycke till fast åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 54 (58) 62 (66) m på st 3½ med fg 1 och sticka resår 2 am, 2 rm med en kantm i var sida i 7 
cm, 1:a v = avigs. Byt till st 4 och sticka 1 v slätst och öka samtidigt jämnt fördelat till 66 (66) 74 (74). Sticka 
1 mönsterrapport i höjd enl diagrammet. Sticka därefter slätst och öka 1 m i var sida med ca 10 (6) 10 (6) cm:s 
mellanrum tills det finns 70 (74) 78 (82) m på stickan. När arb mäter 43 (44) 45 (46) cm avm för ärmhål 2 (2) 3 
(4) m i var sida. Minska därefter 1 m i var sida vartannat v tills det finns 50 m på stickan (alla stl) och därefter 2 
m i var sida vartannat v tills det finns 38 m på stickan. Maska av.
Sticka en ärm till.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Fäst trådarna. 
Sy axelsömmarna. 

Fg 3
Fg 2 
Fg 1

⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩

Upprepa

Modell 49
2014-11-25

  
Börja här 
Bakst alla stl   

Sidan  
Framst alla stl

  
Mitt fram
Framst stl S L

  
Sluta här 
Baks alla stl  

   
Mitt fram
Framst stl (M) 
(XL)

Mönstret stickas innanför kantm.
Kantm stickas med båda färgerna.

Halskant: Plocka från räts upp 100 - 110 m med fg 1 på st 3½ runt halskanten. Sticka resår 2 am, 2 rm med en 
kantm i var sida i 2 cm. Maska av.
Vänster framkant: Plocka från räts upp ca 110 - 120 m med fg 1 på st 3½ utefter framkanten. Sticka 2 am, 2 rm 
med en kantm i var sida i 2 cm. Maska av från räts. 
Höger framkant: Sticka lika som vänster framkant men gör 6 knapphål mitt på kantens bredd. Det översta 
ca 1 cm från den övre kanten, det nedersta 9 cm från den nedre kanten och de övriga med jämna mellanrum. 
Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp på nästa varv. 
Sy sidsömmarna. Sy ärmsömmarna. Sy i ärmarna i ärmhålen.
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