
2107

Frost, 75% superwash ull, 25% polyamid

Storlek:                   S      (M)        L      (XL)           
Garnåtgång:            9     (10)      11     (12) nystan, fg 637



Damkofta
FROST, 75 % superwash ull, 25% polyamid
2107

Storlek:    S      (M)      L      (XL)
Plaggets mått,
Övervidd:    96    (104)   112   (122)  cm
Hel längd:    70    (72)     74     (76)    cm
Garnåtgång: 9      (10)     11     (12)    n.fg 637 (gråmelerad) 

Stickor:   Svarta Fåret 2½ och 3 mm 
Tillbehör: 6 knappar

Masktäthet: 28 slätstickning på stickor 3 = 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.

KOFTA
Bakstycke: Lägg upp 188 (202) 214 (230) m på st 3 och sticka enl följ: 44 (47) 49 (53) m rätst, 100 (108) 116 (124) m ribbst X 4 
am, 4 rm, upprepa från X och sluta med 4 am, 44 (47) 49 (53) m rätst, 1:a v = räts. Efter 8 v övergå till att sticka slätst på de yttersta 
44 (47) 49 (53) m i var sida (den yttersta m i var sida stickas rät alla v). När arb mäter 21 (22) 23 (24) cm minskas 25 (27) 29 (31) 
m genom att sticka ihop de 2 mittersta m i ribben (som nu består av 3 am, 3 rm) = 163 (175) 185 (199) m. Vid 50 (51) 52 (53) cm 
avm 6-3-2-2-2-1  (7-3-2-2-2-1) 8-3-3-2-2-1 (9-3-3-2-2-1) m vartannat v i var sida för ärmhål. OBS! Samtidigt med 1:a ärmhålsavm 
sticka ihop de 2 mittersta m i ribben (som nu består av 2 rm, 2 am) = 106 (114) 118 (128) m. Då arb mäter 68 (70) 72 (74) cm sätts 
de mittersta 40 (42) 44 (46) m för nacken på en tråd och var sida stickas för sig. Maska av mot nacken vartannat v 2-1 m = 30 (33) 34 
(38) m kvar för axel som avm när arb mäter 70 (72) 74 (76) cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg upp 88 (98) 106 (118) m på st 3 och sticka enl följ: 22 (23) 23 (25) m rätst, 44 (52) 60 (68) m ribbst X 4 
am, 4 rm, upprepa från X och sluta med 4 am, 22 (23) 23 (25) m rätst, 1:a v = räts. Efter 8 v övergå till att sticka slätst på de yttersta 
22 (23) 23 (25) m i var sida. När arb mäter 21 (22) 23 (24) cm minskas 11 (13) 15 (17) m genom att sticka ihop de 2 mittersta m i 
ribben (som nu består av 3 am, 3 rm) = 77 (85) 91 (101) m. Vid 50 (51) 52 (53) cm avm 6-3-2-2-2-1  (7-3-2-2-2-1) 8-3-3-2-2-1 (9-3-
3-2-2-1) m vartannat v i sidan för ärmhål. OBS! Samtidigt med 1:a ärmhålsavm sticka ihop de 2 mittersta m i ribben (som nu består 
av 2 rm, 2 am) = 50 (55) 57 (64) m. Vid 62 (64) 66 (68) cm sätts de yttersta 12 (14) 15 (18) m på en tråd för halsingningen. Avm mot 
halsen vartannat v 3-2-2-1 m (alla storl) = 30 (33) 34 (38) m kvar för axeln som avm när arb mäter 70 (72) 74 (76) cm.

Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke men åt motsatt håll

Ärm: Lägg upp 72 (72) 78 (78) m på st 3 och sticka resår 3 rm, 3 am i 8 cm. Övergå till att sticka slätst samt öka 1 m i var sida 
innanför kantm. Upprepa denna ökning med ca 1½ cm:s mellanrum 19 (21) 20 (23) ggr = 110 (114) 118 (124) m. Lägg ökningarna 
tätare mot slutet om det behövs. När arb mäter 44 (45) 46 (47) cm avm 6 (7) 8 (9) m för ärmhål i var sida. Avm ytterl 1 m i var sida 
vartannat v (1 m i början av varje v) tills 28 m återstår (alla storl). Avmaska slutligen 2 m i var sida vartannat varv 3 ggr. Sticka det 
aviga varvet tillbaks. Maska av rest m på en gång.
 
MONTERING
Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp från rätsidan med st 2½, ca 128 (132) 136 (140) m och sticka resår 2 rm, 2 am i 3 cm. Maska 
av, ej för fast. Knappkant: Plocka upp från räts med stickor 2½, 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v längs vänster framkant + 
halskant och sticka resår 2 rm, 2 am i 2½ cm. Maska av i resår, ej för fast. Knapphålskant: Plocka upp och sticka lika som vänster 
framkant. När halva kanten är stickad görs 6 knapphål. Det översta mitt för halskanten och det nedersta ca 15 cm från nederkanten, de 
övriga med jämna mellanrum. Knapphål: Maska av 2-3 m som läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy i ärmarna längs 
ärmhålet. Sy sid-och ärmsömmarna. Sy i knappar. Spänn upp plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.
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Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:

- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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