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Kofta med breda resårer

Storlek: S-M-L-XL
Övervidd ½: 46-50-54-58 cm
Längd: 50-51-52-53 cm
Underärms längd: 43-44-44-45 cm
Garnåtgång: Lowisa färg 221 12-12-13-13 nystan á 50 gram
Stickor: Nr 6 och 7 mm
Tillbehör: 3 st valfria knappar
Masktäthet: 13 m och 16 varv på st nr 7 = 10 x 10 cm
Kantmaska: 1:a och sista maskan stickas rät alla varv.
OBS! Stickstorleken är bara vägledande. Gör masktäthetsprov, om du får för många m byt till 
grövre stickor, om du får för få m, byt till tunnare stickor.
Läs igenom hela beskrivningen innan du börja sticka.

Bakstycke: Lägg på st nr 6 upp 60-66-70-76 m och sticka resår 1rm,1am i 12 cm. Byt till st nr 7 
och slätstickning. Sticka rakt upp tills arbetet är 30-30-29-29 cm, minska för ärmhål i båda sidor på 
vartannat varv med 3,2,1,1,1m- 3,2,1,1,1m- 3,2,1,1,1,1m- 3,2,2,1,1,1,1m = 44-50-52-54- m kvar. När 
ärmhålen är 17-18-20-21 cm, avmaska de mittersta 18-20-22-22 m för nacken och var sida stickas 
för sig. Maska av för axlarna på vartannat varv med 6,6-7,7-8,7-8,7 m och minska ytterligare 1 m för 
nacken. sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.
Framstycke: Lägg på st nr 6 upp 30-33-36-38 m och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 
7 och sticka slätstickning med avmaskning för ärmhål i ena sidan som på bakstycket. När ärmhålet 
är 12-13-15-16 cm avmaska för halsringningen i framkant på vartannat varv med 3-4-5-5 m och sen 
2,2,1,1,1m. När ärmhålet är 18-20-22-22 cm avmaska för axeln som på bakstycket.
Sticka det andra framstycket lika men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg på st nr 6 upp 30-32-34-36 m och sticka resår i 12 cm. Byt till st nr 7 och slätstickning. 
När ärmen är 15 cm börjar ökning i båda sidor innanför 1 km med: 1 m växelvis vart 6.e och 8:e varv 
7 ggr - 1 m växelvis vart 6.e och 8:e varv 7 ggr - 1 m vart 6:e varv 8 ggr - 1 m växelvis vart 6.e och 
8:e varv 7 ggr. När ärmen är 43-44-44-45 cm avmaska i båda sidor för ärmhål på vartannat varv med 
3,2,1,1,1m- 3,2,1,1,1m- 3,2,1,1,1,1m- 3,2,2,1,1,1,1m.
När ärmen är 55-57-58-59 cm avmaska de rest 28-30-30-28 m på en gång. 
Montering och kanter: Lägg delarna under fuktiga dukar och låt torka. Sy axelsömmarna. 
Plocka från rätan på st nr 6 upp 1 m i varje maska/varv runt halsringningen. Sticka resår i 1 rm,1 am 
i 6 varv och minska på 1:a varvet ca. var 4:e maska.
Plocka upp och sticka lika längs framkanterna. På höger sida görs 5 knapphål. Det översta ca 2 cm 
från kanten och det nedersta 12 cm från den nedre kanten, de övriga med jämna mellanrum. Gör 
knapphålen på 3:e varvet över 2 m som maskas av och läggs upp igen på nästa varv. Sy i ärmarna. 
Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se
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