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Kofta och mössa
Storlek: 6-(12)-18- månader-(2)-4 år
Övervidd: 52-(56)-60-(64)-66 cm
Längd: 24-(27)-30-(33)-35 cm
Ärmlängd: 17-(19)-22-(24)-26 cm
Garnåtgång: Mercan Batik 1-(1)-2-(3)-3 nyst. Mercan enf.1 nyst i samtl. storlekar
Stickor 3½ och 4½ mm
Masktäthet: 22 m x 30 v = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten noga.
5 knappar.

Kofta
Bakstycke: Lägg med enf. garn och stickor nr 3½ upp 56-(60)-66-(70)-72 m och sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Byt till 
st nr 4½ och slätstickning med flerf. garn. När arbetet är 12-(14)-16-(18)-19 cm avmaskas för ärmhål i var sida vartan-
nat varv 2,1,1 m. När ärmhålen är 11-(12)-13-(14)-15 cm avmaskas de mittersta 18-(20)-20-(22)-22 m. Sticka var sida 
för sig och minska för halsen ytterligare 1 m. Maska av rest.  m för axeln på en gång.

Höger framstycke: Lägg på st nr 3½ upp 28-(30)-32-(34)-36 m och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 4½ 
och slätstickning. När arbetet mäter 12-(14)-16-(18)-19 cm avmaskas för ärmhål i höger sida med 2,1,1 m vartannat 
varv. När ärmhålet är 8-(9)-10-(11)-12 cm avmaskas för halsen de första 4-(5)-5-(6)-6 m i vänster sida och sen vartan-
nat varv 2,1,1,1,1 m. Maska av för axeln vid samma längd som på bakstycket.

Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke, men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg med enf. garn och stickor 3½ upp 38-(40)-42-(44)-44 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Byt till flerf. garn 
och st nr 4. Sticka slätstickning och öka innanför km i var sida: 1 m vart 4:e v 8 ggr -(1 m växelvis vart 4:e och 6:e varv 
9 ggr)- 1 m växelvis vart 4:e och 6:e varv 10 ggr - (1 m växelvis vart 4:e och 6:e varv 11 ggr )- 1 m växelvis vart 4:e 
och 6:e varv 13 ggr. När ärmen är 15-(17)-20-(22)-24 cm minskas i båda sidor på vartannat varv 2,1 1m. Maska av de 
rest m på en gång.

Montering: Sy axelsömmarna. Plocka upp runt halsen från rätan med början i höger sida 1 m i varje maska/varv med 
enf. garn på st nr 3½. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Minska på 1:a varvet ca. var 4:e m genom att sticka ihop 2 m. 
Maska av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Plocka upp längs framkanterna på samma sätt och sticka 
resår i 2 cm. På ena framkantsresåren (höger för flicka och vänster för pojke) görs 5 knapphål på 2:a varvet genom 
att maska av 2 m. På nästa varv läggs 2 nya m upp över de avmaskade m. Det 1:a knapphålet görs över 3 och 4:e m 
från kanten och de övriga med jämna mellanrum. Maska av i resår när kanten är 2 cm.
Sy i ärmar. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.

Mössa: 3/6-(12/18)-24 månader.
Rundsticka nr 3 och 3½ mm. Ev. Strumpsticka nr 3½ mm.
Lägg upp på st nr 3½ med enf. garn 70-(78)-88 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Byt till st nr 4½ och slätstickning 
med flerf. garn. Sticka rakt upp tills mössan är 11-(13)-14 cm. Nu börjar minskningar. Minska på varvet 2-(2)-0 m = 72-
(80)-88. Sticka 1 varv och minska sen på nästa  varv så här: *6 m, sticka ihop 7:e och 8:e m, sticka 1 varv* upprepa 
dessa 2 varv med 1 m mindre mellan minskningarna för vart minskningsvarv. Byt till strumpsticka när rundstickan kän-
ns för lång. När det inte är några maskor kvar mellan minskningarna sticka 1 varv och på nästa varv stickas maskorna 
ihop 2 och 2. Tag av garnet och drag genom rest. maskor. Drag till och fäst ordentligt. 
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