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Flätmönstrad kofta
Storlek:   XS- S- M- L
Övervidd 92- 100- 108- 116 cm
Längd:  63- 65- 67- 69 cm
Ärmlängd: 25- 26- 27- 28 cm
Garnåtg: 15- 16- 16- 17 nystan á 50 gram
Stickor:   7 och 8 mm. Flätsticka. Ev. rundsticka nr 7-80 cm (till framkantsresår)
Tillbehör 1 stor knapp
Masktäthet:  16 m mönsterstickning på st nr 8 = 10 cm
Km:   Kantmaska. 1:a och sista m stickas alltid rät. 

Bakstycke: Lägg med st nr 7 upp 78- 82- 86- 94 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. Byt till st nr 8 och sticka mönster. Sticka så här: 
1 km 4- 6- 8- 12  m mosstickning, mönster enl. diagram m 1 - 34 och tillbaka m 34-1, avsluta med 4- 6- 8- 12 m mosstickning, 1 km. 
Upprepa varv 2-11 med denna indelning hela arbetet, . När arbetet mäter 36- 37- 37- 37 cm avmaskas för ärmhål med 3 m i var 
sida. Fortsätt rakt upp tills ärmhålen mäter 22- 23- 25- 27 cm. Nu maskas av för nacken de mittersta 20- 22 -24- 26 m och var sida 
stickas färdig för sig. Minska för nacken ytterligare 1 m 2 ggr. Maska av axelns maskor när arbetet mäter 63- 65- 67- 69 cm. Sticka 
den andra sidan lika men åt motsatta hållet.
Höger framstycke: Lägg med st nr 7 upp 40- 42- 44- 48 m och sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. Sticka mönster: Börja med 1 km, 
2- 3- 4- 6 m mosstickning, mönster enl. diagrammet 1 gång och avsluta med 2- 3- 4- 6 m mosstickning, 1 km. Sticka rakt upp tills 
arbetet mäter 25 cm (alla storlekar). Nu minskas i vänster sida (framkant) innanför km med 1 m med 2 cm (vart 4:e v) mellanrum 
13- 14- 15- 16 gånger. Samtidigt maskas av för ärmhål i höger sida med 3 m när arbetet mäter 36- 37- 37- 37 cm. Maska av för 
axeln när fram och bakstycke är lika långa.
Vänster framstycke: stickas lika höger , men åt motsatta hållet.
Ärmar: Lägg med st nr 7 upp 72- 74- 80- 86 m och sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. Byt till st nr 8 och börja sticka mönster enl. 
diagram. Sticka 1 km 1- 2- 5- 8 m mosstickning, mönster enl. diagram och avsluta med 1- 2- 5- 8 m mosstickning, 1 km. Sticka rakt 
upp och öka 1 m i båda sidor innanför km 3 ggr på var 6- 6- 7- 7:e cm. Sticka de ökade m i mosstickning. När ärmen är 25- 26- 27- 
28 cm maskas 3 m av i var sida och sen de rest m på en gång.
Montering och kanter: Sträck ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy axelsömmarna. Plocka upp med st nr 7 längs 
höger framkant från rätsidan, 1 m i varje maska och varv. Fortsätt att plocka upp m runt nacken och vidare ner längs vänster 
framkant. Sticka fram och tillbaka i resår 2 rm 2 am och minska på 1:a varvet ca varv 4:e m. När resåren är ca 2 cm görs 1 knap-
phål på höger sida ca 25 cm upp (där v-ringningen börjar). Knapphål = maska av 2 m, på nästa varv läggs 2 nya m upp över de 
avmaskade. När resåren är 4 cm maskas samtliga maskor av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Sy i ärmarna, sy ärm 
och sidsömmar. Sy i 1 knapp på vänster fram i resåren.
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