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Cecilia, 53% bomull, 33% viskos, 14% lin
Storlek:            S  (M)          L    (XL)  
Garnåtgång:     9          (9)         10        (11)  nystan, fg 65



Damkofta
CECILIA, 53% bomull, 33% viskos, 14% lin.
2168

Storlek:  S (M)  L (XL) 
Plaggets mått,
Bröstvidd: 98 (103) 108 (113) cm
Hel längd:  53 (55) 57 (59) cm
Garnåtgång: 9 (9) 10 (11) n.fg 65 (ljusblå)   

Stickor:  Svarta Fåret 3½ och 4 mm

Masktäthet: 22 m mönsterstickning med st 4 = 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. (ingår ej i diagr.)
Alla ökningar och minskningar 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 (i bakre maskbågen).

KOFTA
Bakstycke: Lägg upp 107 (113) 119 (125) m på st 3½ mm. Sticka resår X 3 am, 3 rm X med 1 kantm i var sida i 5 cm. Byt till st 4 och 
sticka förskjuten resår enligt diagrammet. När arb mäter 31 (32) 33 (34) cm avm för ärmhål 4 (5) 6 (7)  m i var sida och därefter 1 m i 
var sida vartannat v tills det finns 80 (83) 86 (89) m på stickan. När arb mäter 51 (53) 55 (57) avmaskas 6 (7) 7 (8) m i var sida totalt 3 
ggr/sida. Arb mäter 53 (55) 57 (59) cm. Avm rest m. 

Framstycke: Lägg upp 50 (53) 56 (59) m på st 3½ mm. Sticka resår X 3 am, 3 rm X med 1 kantm i var sida i 5 cm. Byt till st 4 och 
sticka förskjuten resår enligt diagrammet. När arb mäter 31 (32) 33 (34) cm avm för ärmhål 4 (5) 6 (7)  m i sidan och därefter 1 m 
vartannat v tills det finns 36 (38) 40 (42) m på stickan. När arb mäter 45 (46) 47 (48) cm avm 4 (5) 6 (7)  m för halsringningen. Avm 
ytterligare 3-3-2 m mot halsen vartannat v och därefter 1 m vartannat v tills det finns 21 (22) 23 (24) m på stickan. När arb mäter 51 
(53) 55 (57) avmaskas 5 (6) 6 (7)  m vartannat v i yttre axel totalt 3 ggr. Arbetet mäter 53 (55) 57 (59) cm. Avm rest m.
Sticka ett framstycke till fast åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 44 (47) 47 (50) m på st 3½ mm. Sticka resår X 3 am, 3 rm X med 1 kantm i var sida i 5 cm. Byt till st 4 och sticka 
förskjuten resår enligt diagrammet. Öka samtidigt 1 m i var sida med 2-3 cm:s mellanrum tills det finns 74 (78) 82 (86) m på stickan. 
De ökade m stickas allteftersom enl diagram. När arb mäter 44 (45) 45 (46) cm avm för ärmkullen 4 (5) 6 (7) m i var sida = 66 (68) 
70 (72) m.
Avmaska därefter:
2 m i början av varje v tills det finns 34 (36) 38 (40) m på stickan.  
3 m i början av varje v 2 ggr = 22 (24) 26 (28) m 
Maska av. Sticka en ärm till.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Fäst trådarna. 
Sy ihop axelsömmarna. 
Halskant: Plocka från räts upp 92 (98) 98 (104) m på st 3½ runt halsringningen. Sticka resår X 3 am, 3 rm X med 1 kantm i var sida i 
2 cm.  Maska av.
Vänster framkant: Plocka från räts upp 98 (98) 104 (104) m på st 3½ med utefter framkanten och halskanten. Sticka resår X 3 am, 3 
rm X med 1 kantm i var sida i 2 cm.  Maska av.
Höger framkant: Sticka lika som vänster framkant, men gör 6 knapphål mitt på kantens bredd. Det översta ca 1 cm från den övre kan-
ten, det nedersta 2½ 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. Sy i knappar. 
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= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs

Diagrammet visar alla varv.

Börja här
Framst S, L
Ärm S, XLBörja här

Bakst alla st
Framst (M), (XL)
Ärm (M), (L)
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Upprepa
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