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Kofta med ribbstickad kant.
En enkel fin underbart mjuk kofta som passar till det mesta. Koftan är en one-size-kofta och borde passa många
storlekar i intervallet 36 -42. Skulle du vilja göra koftan större kan du lägga till extra maskor i sidorna. Om du vill göra
den mindre kan du gå ner en halv stickstorlek för att få en lite fastare masktäthet.
Koftan är stickad fram och tillbaka i bakstycke/framstycke, ärmar. När delarna är monterade plockas maskor upp
längs framstycken och nacke för den ribbstickade kragen, alternativt stickas kragen separat och sys på. Koftan är
utan muddar. Som avslutning är det virkat två rader fastmaskor.
Garn: Iloyarn 3/6, 100 g=200 m
Garnåtgång: 7 nystan (tröjan väger 650 g)
Stickor: Nr 4 (raka) samt rundsticka 4 mm till kragen
(minst 100 cm).
Om du vill sticka hela kragen i ett stycke kan du använda
flera rundstickor efter varandra.
Du behöver även en flätsticka (eller strumpsticka) till
minskningarna för ärmen.

Mått
Bystvidd 100 cm.
Vidd, koftans nederkant 84cm
Ärmlängd från kant till ärmhål 41cm
Ärmlängd från kant till axel 58 cm
Längd, mitt bak 58cm

Mönster:
Bakstycke
Med raka stickor nr 4 lägg upp 104 maskor.
Börja med ett rätstickat varv, fortsätt arbetet i slätstickning
med 1 kantmaska i varje sida
Från rätsidan på 11 varvet: kantmaska, sticka 2 rätm tills.,
fortsätt i slätstickning tills 3 m återstår, öhpt, kantm = 102 m
Upprepa minskningen i sidorna vart 8:e varv 5 gånger till =
92m
När arbetet mäter 20 cm börja utökningar på rätsidan: km, sticka 2m i en maska, fortsätt i rätstickning tills 2 m återstår, sticka
2m i en m, km =94m
Fortsätt ökningarna i sidan vart fjärde varv 7 ggr till = 108 m.
När arbetet mäter 40 cm börja minskningar för ärmen (markera gärna från början och slutet så att du lättare ser vart du skall
börja sätta i armen.)
St 2 m, st 2r tills, sticka tills 4 m återstår, öhpt, 2m
Upprepa minskningen vart 6:e varv 4 gånger till = 102m.
När arbetet mäter 60 cm maskar du av alla maskor från rätsidan. 17 m i början och slutet blir axelpartiet och ska sedan sys ihop
med framstycket.
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Vänster framstycke.
Med raka stickor nr 4 lägg upp 42 m.
Börja sticka slätstickning från rätsidan, med 1 km i varje sida
På varv 11 (rätsidan) görs minskning i höger sida: km, sticka 2 rätm tills, sticka slätst varvet ut.
Upprepa minskningen vart 8:e varv 5 ggr till = 36m
När arbetet mäter 20 cm börjar utökningar på rätsidan i höger kant: km sticka 2m i en maska, fortsätt slätstickning varvet ut.
Upprepa ökningen i höger sida vart fjärde varv 7 ggr till.
SAMTIDIGT! Vid 20 cm börjar även minskningar mot mitten. Från rätsidan stickar du fram till 3 m innan vänster kant, öhpt,
1km. Upprepa minskningen i vänster sida vart 4:e varv. Glöm inte att öka i höger sida enl. beskrivning.
När arbetet mäter 40 cm börjar minskningar mot ärm i höger sida. Sätt gärna en markering i höger sida. St 2m, st 2r tills,
fortsätt varvet i slätstickning. Glöm ej minskningarna mot mitten. Upprepa minskningarna mot ärmen vart 4 varv 5 ggr till (= 22
m)
Fortsätt minskningarna mot mitten tills du har 17 m kvar på stickan. Fortsätt arbetet tills det mäter 60 cm från nederkanten.
Maska av alla m från rätsidan

Höger framstycke
Med räta stickor lägg upp 42 m.
Börja sticka slätstickning från framsidan med 1 km i varje sida.
På varv 11 (rätsidan) görs minskningar i vänster sida: km, sticka slätstickning tills 3 m återstår, öhpt, km.
Upprepa minskningen vart 8:e varv 5 ggr till = 36m
När arbetet mäter 20 cm börjar utökningar i vänster sida från rätsidan: sticka slätst tills 2 m återstår, sticka 2m i en maska, km.
Upprepa ökningen i vänster sida vart fjärde varv 7 ggr till.

SAMTIDIGT! Vid 20 cm börjar även minskningar mot mitten. Från rätsidan stickar du 1m, 2m tillsammans. Fortsätt varvet ut.
Upprepa minskningar mot mitten i höger sida av arbetet vart 4de varv. Glöm inte att öka i vänster sida enl. beskrivningen.
När arbetet mäter 40 cm börjar minskningarna mot ärm i vänster sida. Sätt gärna en markering i vänster sida. St 2m, öhpt, fortsätt
varvet i slätstickning. Glöm ej minskningarna mot mitten. Upprepa minskningarna mot ärmen vart 4:e varv 5ggr till (= 22m).
Fortsätt minskningarna mot mitten tills du har 17 m kvar på stickan. Fortsätt arbetet tills det mäter 60 cm från nederkanten.
Maska av alla m från rätsidan.
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Ärm
Med raka stickor nr 4 lägg upp 54 m. Med början från rätsidan stickas slätstickning med 1 km i varje sida.
När arbetet mäter 2 cm görs ökningar från rätsidan. Sticka km, st 2m i 1m, fortsätt i slätstickning tills det återstår 2m, st 2m i
1m, km
Upprepa ökningen var 4:e cm 9 ggr till. Då har du 74 m.
När ärmen mäter 42 cm börjar minskningar i sidorna.
Från rätsidan: Sticka 2m, placera 2 m på en flätsticka och sätt bakom arbetet, sticka första m på vänster sticka tills med första m
från flätstickan, sticka andra m på vänster sticka tills med andra m från flätstickan, fortsätt i slätstickning tills 6m återstår,
placera 2 st på en flätsticka och placera framför arbetet, sticka första m på flätstickan tills med första stickan på vänster sticka,
sedan andra m på flätstickan med andra m på vänster sticka, 2m = 70 m
Upprepa minskningar enligt ovan 10 ggr till, vart 4:e respektive vart 6:e varv = 30m. När ärmen mäter 58 cm maskas resterande
m av från rätsidan.

Pressa alla delarna mellan fuktiga dukar.

Kragen
Du kan sticka kragen på två sätt, antingen genom att plocka upp maskor från de färdiga styckena eller sticka den separat och sy
fast den efteråt.
Alternativ A plocka upp maskor: Från vänster nederkant (rätsidan) till höger nederkant plocka upp 334 m jämnt fördelade på en
rundsticka. Sticka fram och tillbaka.
Alternativ B separat krage: Lägg upp 334 maskor på en rundsticka. Sticka fram och tillbaka.
Fortsätt alternativ A och B genom:
Sticka 1 rätt varv.
Nästa varv börjar du med 2a, 2r och fortsätter med 2a, 2r varvet ut.
Varvet därpå börjar med 2r, 2a och forsätter så varvet ut.
Sticka 10 cm. Maska av räta m vid räta m och avig m vid avig m.

Montering
Från avigsidan sys axelsömmarna. (De 17 avmaskade m från framstyckenas axlar läggs mot motsvarande 17 på bakstycket).
Om du gjort en separat krage: Sy fast kragen genom att lägga mitt bak på bakstycket mot mitt bak på kragen och lägg bakstycket
och framstycket precis över kragen och sy fast med efterstygn. Sy en rad med kedjestygn över efterstygnen.
Sy ihop sidsömmarna.
Sy ihop ärmsömmarna. Märk ut mitten på ärmkullen. Lägg ärmsömmen och sidsömmen mot varandra och ärmens
mittmarkering och axelsömmen mot varandra. Sy fast ärmen från avigsidan.
Virka 2 rader med fastmaskor längs koftans nederkant samt som avslut på armarna.

