
Viking Björk – bomull/merino                                               

Kofta            1004-1 

Storlekar:          4          6/8         10/12 år     S        M               L 

Övervidd ca:    65          72             80           90      95      100 cm 

Hel  längd ca:   36          41             48          58      60         62 cm 

Ärmlängd ca:   17          22             25          30      32         34 cm 

GARNALTERNATIV:  Viking Björk (90% bomull, 10% 

merino), Viking Alpaca/Silk (50% alpakka, 50% silke), 

nystan a 50 gram. 

Ljusrosa nr 565 ca:  4        5          6         7          8           9 nystan 

Vägledande stickor och tillbehör: Rundsticka och 

strumpstickor nr 3 

+ 1 stor knapp och 1 liten hake 

Masktäthet: 25 m slätstickning med stickor nr 3 mäter ca 10 cm. 

Håll masktätheten för ett lyckat resultat. 

KOFTA 

Lägg upp 169-190-204-225-246-253 m på st nr 3. Sticka 3-3-3-5-

5-5 cm fram och tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. Sätt 

markeringar i var sida med 1-92-98-109-118-121 m till 

bakstycket, och 44-49-53-58—64-66 m till varje framstycke. 

Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster så här: Från rätan 

stickas 11 m i resårstickning (framkanten), sticka  *7 m avigt – 

lägg upp 1 ny maska mellan sista och nästa m (= 1 extra m)*.  

Upprepa från * till * varvet ut och sluta med framkantsmaskorna. 

Från avigan stickas 11 m i resårstickning (framkanten), sticka *7 

m rätt. 2 m rätt tills ( den nya m + nästa m)*. Upprepa från * till 

* varvet ut och avsluta med framkantsmaskorna. Fortsätt sticka 

fram och tillbaka med dessa 2 mönstervarv till arb mäter ca 20-

24-30-39-40-42 cm. Maska av 10-10-12-14-14-14 m mitt under 

ärmen (5-5-6-7-7-7 m på var sida av markeringarna). Lägg arb åt 

sidan. 

Ärmar: Lägg upp 65-69-71-75-77-77 m på st nr 3. Sticka 3-3-3-

5-5-5 cm fram och tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. 

Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster som till bålen, men 

räkna ut från mitten så att det blir lika på varje sida. Fortsätt fram 

och tillbaka med mönster och öka 1 m i var sida med ca 1,5-2-

2,5-3-2,5-2,5 cm mellanrum. Det finns nu 81-85-91-95-101-101 

m på stickan. Sticka till arb mäter uppgiven eller valfri längd. 

Maska av 5-5-6-7-7-7 m i var sida. Lägg arb åt sidan och sticka 

en ärm till på samma sätt. 

Bakstycke: Sätt alla delarna på samma rundsticka, en ärm över 

varje ärmavmaskning = 291-320-338-359-392-399 m. Fortsätt 

sticka fram och tillbaka med mönster som tidigare, men minska 

samtidigt för raglan vid alla 4 sammanfogningar mellan ärmar 

och bål genom att sticka till 3 m återstår innan 

sammanfogningen, sticka 2 m vridet rätt tills, sticka 2 m rätt, 

sticka 2 m rätt tills. Minska på detta sätt vid varje 

sammanfogning på vartannat varv 12-14-16-18-20-20 ggr =195-

208-210-215-232-239 m kvar på stickan. Sticka nu resårstickning 

med 1 rm, 1 am samtidigt som det fortsätts med 

raglanminskningar som tidigare. Efter  1 cm stickas det knapphål 

på höger framkant genom att sticka 3 m från kanten, maska av 3-

3-3-4-4-4 m (dessa läggs upp igen på nästa varv). Sticka till 

halskanten mäter 3-3-3-3-3-3 cm. Maska av de resterande 

maskorna löst i resårstickning. Fäst alla lösa trådar på avigan. Sy 

i en stor knapp överst vid halskanten (ca 5-6-7-8-8-8- cm in från 

ytterkanten). Sy i en hyska på insidan i motsatt sida. Se bilden. 

Halskanterna mitt fram skall ligga omlott. 

 


