
Viking Björk – bomull/merino                                           

Kofta             1004-6 

Storlekar:                           4             6/8       10/12 år 

Övervidd ca:                      65              72               80 cm 

Hel  längd ca:                     36              41               48 cm 

Ärmlängd ca:                     17              22               25 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% 

merino), Viking Alpacka/Silk (50% alpacka, 50% silke). 

Nystan a 50 gram. 

Cerise nr 563 ca:                 4                5             6 nystan 

Vägledande stickor och tillbehör: Rundsticka och 

strumpstickor nr 3  

+ 1 stor knapp och en liten hake. 

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

masktätheten för ett lyckat resultat. 

KOFTA 

Lägg upp 173-189-205 m på st nr 3. Sticka 3-3-3 cm fram och 

tillbaka i resårstickning med 1 rm, 1 am. Sätt markeringar i var 

sida med 81-89-97 m till bakstycket, och 46-50-54 m till varje 

framstycke. Fortsätt sticka fram och tillbaka med mönster så här: 

Från rätsidan stickas 11 m resårstickning (=framkant). Sticka *7 

m avigt – stick ned stickan i nästa maska från föregående varv 

och sticka den rätt*. Upprepa från * till * och sluta med 7 m 

avigt + 11 m resårstickning (=framkant). Från avigsidan stickas 

framkanten (11 m resårstickning), därefter stickas slätstickning 

till det återstår 11 m på stickan. Sticka framkantsmaskorna i 

resårstickning. Fortsätt sticka fram och tillbaka med dessa 2 

mönstervarv till arb mäter ca 20-24-30 cm. Maska av 10-10-12 m 

mitt under ärmen (5-5-6 m på var sida av markeringen). Lägg arb 

åt sidan. 

Ärm 

Lägg upp 65-69-71 m på st nr 3. Sticka 3-3-3 cm fram och 

tillbaka i resårstickning med 1rm, 1 am. Fortsätt sticka fram och 

tillbaka med mönster som till bålen, men räkna ut från mitten så 

att det blir lika på bägge sidor. Fortsätt sticka fram och tillbaka 

med mönster och öka 1 m i var sida på ca var 1,5-2-2,5 cm till 

sammanlagt 81-85-91 m. Sticka till arb mäter uppgivet eller 

önskad längd. Maska av 5-5-6 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 var 

ärmhålsavmaskning = 295-319-339 m. Fortsätt sticka fram och 

tillbaka med mönster som tidigare, men minska samtidigt för 

raglan vid alla 4 sammanfogningar 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 över 

varje sammanfogning på vartannat varv sammanlagt 12-14-16 

gånger= 199-207-211 m. 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 till 3 m, maska av de nästa 3-3-3 m (dessa läggs upp igen 

på nästa varv). Sticka till halskanten mäter ca 3-3-3 cm. Maska 

av de resterande m löst i resårstickning. 

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigsidan. Sy i en stor knapp 

överst på halskanten (ca 5-6-7 cm från kanten). Sy i en hake på 

insidan i motsatt sida. Se bilen. Halskanten mitt fram ska ligga 

omlott. 

 


