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STORLEK: a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 år
Modellen på fotot har på sig en kofta  
i storlek c) 6 år

MATERIAL
POLAR:  
a) 3 b) 4 c) 4 d) 5 e) 6 nystan  
färg nr 80
3 duffelknappar med hål i så  
man kan sy fast dem

NOTERA: Detta garn kan ha några  
knutar på grund av hur det är tillverkat.
Läs följande instruktioner om hur du uppnår  
bäst resultat när du kommer till en knut:
När du kommer till en knut ska du, innan du  
stickar, fästa knuten genom att sy några stygn med sytråd så att den inte går upp.
När du har stickat in knuten kommer den täckas av fibrerna i garnet.
 
Stickor: 10 mm  

Maskor: rätst - rätstickning 

MASKTÄTHET
Använd 10 mm stickor och sticka rätstickning:
9 m x 14 rader = 10 x 10 cm

INSTRUKTIONER
Notera: plagget stickas i ett stycke och man börjar på vänster framstycke.
Det är viktigt att skriva ner hur många varv du stickat så att båda framstyckena blir lika  
stora.

Vänster framstycke: Lägg upp a) 19 b) 20 c) 22 d) 23 e) 24 m. Sticka rätstickning och 
minska på högerkanten på följande varv:
a) var 10:e rad: 1 m 2 gånger
b) var 12:e rad: 1 m 2 gånger
c) växelvis var 12:e & 14:e rad: 1 m 2 gånger
d) var 14:e rad:1 m 2 gånger
e) var 16:e rad: 1 m 2 gånger
Totalt: a) 17 b) 18 c) 20 d) 21 e) 22 m.

Vänster ärm: 
Notera: skriv ner hur många varv du stickar på ärmen så den andra ärmen blir lika stor.  
När plagget mäter a) 23 cm b) 26 cm c) 29 cm d) 32 cm e) 35 cm ska du lägga till följande  
m på högerkanten i början på nästa varv som du stickar på rätsidan: a) 25 m 1 gång b) 30 m 
1 gång c) 33 m 1 gång d) 37 m 1 gång e) 40 m 1 gång. Fortsätt att sticka rätstickning.
Totalt: a) 42 b) 48 c) 53 d) 58 e) 62 m.
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Halsringning: När du har stickat a) 10 cm b) 11 cm c) 12 cm d) 13 cm e) 14 cm från där 
du började forma ärmen ska du maska av på vänsterkanten i början på nästa varv som du 
stickar på avigsidan enligt följande:
a) 5 m 1 gång
b) 6 m 1 gång
c) 7 m 1 gång
d) 7 m 1 gång
e) 7 m 1 gång
Totalt: a) 37 b) 42 c) 46 d) 51 e) 55 m.
När du har stickat a) 15 cm b) 16 cm c) 17 cm d) 18 cm e) 19 cm från där du började forma 
ärmen ska du lyfta över maskorna på en maskhållare.

Höger framstycke: Sticka på samma sätt som vänster framstycke, men spegelvänd all 
formning.

Halsringning bak: lyft tillbaka de a) 37 b) 42 c) 46 d) 51 e) 55 m på vänster framstycke 
som du haft på en maskhållare, lägg till a) 8 m 1 gång b) 10 m 1 gång c) 10 m 1 gång d) 12 
m 1 gång e) 12 m 1 gång på vänsterkanten i slutet på varvet du stickar på rätsidan. Lyft över 
höger framstyckes maskor från maskhållaren och sticka resten av varvet med rätstickning. 
Totalt: a) 82 b) 94 c) 102 d) 114 e) 122 m.

Ärmslut: När du stickat  a) 28 cm b) 30 cm c) 32 cm d) 34 cm e) 36 cm från där du  
började forma ärmen ska du maska av på kanten i början på alla varv på följande sätt:  
a) 25 m 1 gång b) 30 m 1 gång c) 33 m 1 gång d) 37 m 1 gång e) 40 m 1 gång.
Totalt: a) 32 b) 34 c) 36 d) 40 e) 42 m.
Fortsätt sen att öka på båda kanterna på varven på följande sätt:
a) var 10:e rad: 1 m 2 gånger
b) var 12:e rad: 1 m 2 gånger
c) växelvis var 12:e & 14:e rad: 1 m 2 gånger
d) var 14:e rad: 1 m 2 gånger
e) var 16:e rad: 1 m 2 gånger
Totalt: a) 36 b) 38 c) 40 d) 44 e) 46 m.

Bakre nederkant: När du har stickat a) 23 cm b) 26 cm c) 29 cm d) 32 cm e) 35 cm från 
där du slutade forma ärmen, ska du maska av alla m.

MONTERING
Halsringning: plocka upp a) 24 b) 26 c) 28 d) 30 e) 32 m jämnt fördelat runt halsringningen 
och maska av alla m på nästa varv.
Sy alla sömmar med sidsöm. 
Sy ihop sömmarna på ärmarna och sidorna på plagget.
Sy fast den 1:a knappen på kanten på vänster framstycke a) 11 cm b) 13 cm c) 15 cm  
d) 17 cm e) 19 cm från plaggets nederkant och sy sen på 2 knappar till med a) 10 cm  
b) 11 cm c) 12 cm d) 13 cm e) 14 cm
mellan dem och knäpp ihop dem med höger framstycke genom att dra isär maskorna lite.
Vik upp a) 5 cm b) 6 cm c) 7 cm d) 8 cm e) 8 cm i ärmsluten för att skapa en mudd (se foto) 
och fäst mudden på några ställen genom att sy några maskor med sytråd.


