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Flickkofta
Design & beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: 2(4)6(8)10(12) år
Övervidd: 66(74)78(84)88(92) cm
Längd: 33(38)42(46)51(57) cm
Garnåtgång: Sunny 3(3)4(4)5(6) nystan á 100 gram
Stickor: 3½ och 4½ mm
Masktäthet:  18 m och 26 v = 10 x 10 cm
Överdragshoptagning (ödhpt): lyft 1 m, sticka 1rm, drag den lyfta m över den stickade.
Knappar: 5(5)6(7)7(8) styck

Backstycke: Lägg på st nr 3½ upp 62(66)72(78)82(86) m. Sticka 7 v slätstickning (1:a v avigt). Gör ett picotvarv = 2 rm *1 omslag, 2rm 
ihop* upprepa *-* v ut och sluta v med 1 omsl 2 rm. (Detta är vikvarv för nederkanten), 7 varv slätstickning, 4 räta varv. Minska eller öka på 
1:a rätv så det finns 63(67)72(79)83(88) m på stickan. Byt till st 4½ och sticka 4 v slätstickning, sen mönster I =
varv 1: 4(6)4(3)5(3) rm *1 omslag, 1ödhpt,7rm* upprepa *-* och sluta med 1 omslag, 1ödhpt, 3(5)3(2)4(2) rm.
Varv 2,4,6: alla m stickas aviga.
Varv 3: 3(5)3(2)4(2) rm *(1 omslag, 1ödhpt) 2 ggr, 5rm* upprepa *-* tills det återstår 6(8)6(5)7(5) m = (1omslag, 1ödhpt) 2 ggr, 2(4)2(1)3(1) 
rm.
Varv 5: = varv 1
Sticka 4 varv slätstickning, 4 räta varv, 4 varv slätstickning.  Nu stickas hålmönster enl. diagram 1, arbetet ut. När arbetet mäter 
22(26)29(32)35(39) cm (mät från picotkanten) avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 4,1,1(4,1,1)5,1,1(5,1,1)5,2,1(5,2,
1) m. När arbetet mäter 33(38)42(46)51(57)cm sätts de mittersta 19(21)22(25)27(28) m på en avmaskningsnål. Sticka var sida för sig och 
avmaska ytterligare på vartannat varv mot halsen med 1,1 m i alla storlekar. Maska av axelns maskor när arbetet mäter 35(40)44(48)53(59) 
cm. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg på st nr 3½ upp 32(34)36(40)42(44) m. Sticka som för bakstycket till mönster 1. OBS! på 1:a v rätstickning ökas 
eller minskas så det finns 33(35)36(41)43(45) m på stickan. Sticka nu mönster I: 
varv 1: 7(8)4(6)3(4) rm *1omsl, 1ödhpt, 7 rm upprepa *-* ytterligare 1(1)2(2)3(4) ggr till, 1omslag,1ödhpt, 6(7)3(6)2(3)rm.
varv 2,4,6: Stickas avigt.
Varv 3: 6(7)3(5)2(3) rm *(1omsl, 1ödhpt) 2ggr, 5rm* upprepa *-* 1(1)2(2)3(3) ggr till, 1omslag, 1ödhpt, 5(6)2(6)1(2) rm. 
Varv 5 = varv 1.
Sticka 4 varv slätstickning, 4 v räta, 4 varv slätstickning. Sticka hålmönster enl diagram 1. Sticka som för bakstycket tills arbetet mäter 
28(34)38(41)46(51) cm. Maska av för halsen med 5,2,2(5,2,2) 5,2,2(6,2,2)7,2,2(7,2,2) m. Sen avmaskas 1 m vartannat varv tills det är 
14(15)16(18)18(20) m kvar. Maska av för axeln som på bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika höger, men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på st nr 3½ upp 36(36)38(38)40(42) m. Sticka 7 varv slätstickning, 1 picotvarv, 7 varv slätstickning, 4 räta varv. Byt till st nr 
4½ och hålmönster enl. diagram 1. Samtidigt ökas 1 m i var sida på vart 4:e varv tills det finns 54(58)62(66)70(76) m. När ärmen mäter 
23(26)32(36)39(43) cm avmaskas i var sida för ärmhål som på bakstycket. Efter sista minskningen sticka 1 v. Maska av de rest m.
Montering: Fäst alla trådar och spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop axlarna, sy i ärmarna och sy ihop ärm och 
sidsömmar. Fålla upp ärmarna och nederkanten.
Halskant: Plocka på rundst. 3½ upp från rätsidan runt halsringningen upp ca. 68(71)74(78)80(84) m. Sticka 5 varv rätstickning. Maska av 
löst.
Vänster framkant: Plocka på st nr 3½ och från rätsidan upp 1 m i varje varv, men hoppa över vart 6:e varv. Sticka 5 varv rätstickning. 
OBS! lyft sista m avigt, sticka 1:a m vridet rät, både vid halsen och nederkanten. Maska av löst.
Höger framkant: Stickas lika vänster framkant men med 5(5)6(7)7(8) knapphål, det översta mitt i halskanten och det nedersta ca 1½ cm 
från den nedre kanten, de övriga med jämna mellanrum. Sticka 2 räta varv, 1 knapphålsvarv, 2 räta varv. Maska av löst.
Knapphål: Maska av 2 m, lägg upp 2 nya m på nästa varv över de avmaskade m.
Sy i knappar. Tips: dela garnet vid montering så blir sömmen smidigare.
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= 1 omslag, 2rm ihop

= slätstickning

Diagram 1. Upprepa varv 5-16

mitten


