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90276. Långkofta och mössa i Raggi
Garn: Raggi
Stickor: Nr 4,5
Långkofta
Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44)
Garnåtgång: Nystan, färg nr 1548.
ca 10 (10) 11 (11( 12 (12)
Tillbehör: 2 bitar fuskmocka ca 13 x 15cm vardera
1 st delbar dragkedja 70 cm lång.
PLAGGETS
Övervidd: ca 98 (102) 105 (109) 112 (116) cm (i uttänjt läge)
PLAGGETS
Längd: ca 92 (92,5) 93 (93,5) 94 (94,5) cm
Mössa
Storlek: En storlek, passar till huvudomfång ca 52 - 58 cm.
Garnåtgång: ca 4 nystan, färg nr 1548
Masktäthet: 19 m slätstickning med stickor nr 4,5 = 10 cm.
Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till tunnare stickor om du stickar lösare.
LÅNGKOFTA
BAKSTYCKE:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 116 (118) 122 (124) 128 (130) m och sticka resår 2 rm, 2 am. När bakstycket mäter 5 cm minskas för
midjan 1 m i var sida var 4:e cm 11 gånger = 94 (96) 100 (102) 106 (108) m. När bakstycket mäter 67 cm minskas för ärmhål i var
sida vart annat varv 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 3,3,2,1,1 (3,3,2,1,1)m. När ärmhålet mäter 20,5 (21) 21,5 (22) 22,5 (23)
cm minskas för axlar i var sida vart annat varv 5,5,5,5,5 (5,5,5,5,5) 6,5,5,5,5 (6,5,5,5,5) 6,6,5,5,5 (6,6,5,5,5) m. Samtidigt med 3:e
axel minskningen avmaskas de mittersta 26 (28) 28 (30) 30 (32) m och var sida stickas för sig. Minska ytterligare för halsen 1 m i var
sida vart annat varv 1 gång.
FRAMSTYCKE:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 58 (59) 61 (62) 64 (65) m och sticka resår 2 rm, 2 am. Minska för midjan i vänster sida lika som för
bakstycket, höger sida stickas rakt upp som bildar den raka mittframkanten. När framstycket mäter 34 cm stickas för ficköppningen
från rätsidan enligt följande: Sticka nu endast över de första 38 m och låt resterande m vila. I höger kant stickas fortfarande rakt upp
för den raka mittframkanten, på den vänstra sidan av dessa 38 m minskas 1 m vart 4:e varv 10 gånger och som bildar den inre
ficköppningskanten. Låt nu dessa resterande 28 m vänta och börja nu sticka över de vilande m vid ficköppningens nedre kant enligt
följande: På höger kant som bildar ficköppningens yttre kant ökas 1 m vart 4:e varv 10 gånger, på vänster sida minskas färdigt för
midjan som förut. Nu ska de båda halvorna åter igen vara lika höga och fickans öppning är klar. Sticka över alla m igen samt minska
för ärmhålet i vänster sida lika som för bakstycket. När ärmhålet mäter 16,5 (17) 18 (18,5) 19,5 (20,5) cm minskas för halsen i höger
sida vart annat varv 6,3,2,1,1,1 (6,3,2,2,1,1) 6,3,2,2,1,1 (7,3,2,2,1,1) 7,3,2,2,1,1 (8,3,2,2,1,1) m. Samtidigt avmaskas för axeln i
vänster sida lika som för bakstycket och vid samma höjd. Sticka andra framstycket lika men åt motsatt håll.
ÄRM:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 44 (46) 46 (48) 48 (50) m och sticka resår 2 rm, 2 am. När ärmen mäter 7 (7) 5 (5) 3 (3) cm ökas för
ärmbredden 1 m i var sida var 3:e cm 11 (11) 13 (13) 14 (14) gånger. När ärmen mäter 45 cm minskas för ärmkullen i var sida vart
annat varv 3,2,2,2 (3,2,2,2) 3,3,2,2 (3,3,2,2) 3,3,2,2 (3,3,2,2) m. Minska sedan 1 m i var sida vart annat varv tills ärmkullen mäter 14
(14,5) 15 (15,5) 16 (16,5) cm. Minska slutligen 2 m i början på varje varv 4 gånger. Maska av resterande m rakt av. Sticka andra
ärmen lika.
KRAGE:

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: MJ Design

Sy ihop axel sömmarna. Plocka från rätsidan med stickor nr 4,5 upp ca 70 (72) 74 (76) 78 (80) m utmed halskanten. Sticka resår 2
rm, 2 am i 19 cm. Maska av löst i resår.
SKÄRP:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 10 m. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 125 (129) 133 (137) 141 (145) cm. Maska av i resår.
SKÄRPHÄLLA:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 6 m. Sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Maska av i resår. Sticka andra skärphällan lika.
FICKA:
Plocka från rätsidan med stickor nr 4,5 upp ca 28 m utmed den inre ficköppningskanten. Sticka enligt följande: 2 varv am, 2 varv rm, 2
varv am, 1 varv rm. Maska av med rm. Detta bildar ficköppningens yttre bård. För fickpåsen lägger man med stickor nr 4,5 upp 30 m.
Stickar resår 2 rm, 2 am i 6 cm. Minska nu för fickans sneddning i vänster sida 1 m vart 4:e varv 10 gånger. Maska av i resår. Sticka
andra ficköppningen lika men åt motsatt håll.
MONTERING:
Klipp till 2 fuskmocka bitar till axlarna, vardera 15 cm lång och 13 cm bred. Vik in 1 cm som fåll runt om alla kanter och sy på dessa
mitt på vardera axeln. Sy fast fickpåsarnas sneddade minskningskanter mot de yttre ficköppningskanterna. Sy på fickpåsarnas raka
sidor mot framstyckets avigsida. Sy fast ficköppningens yttre bårder i kanterna mot framstycket. Sy i ärmar. Sy ihop sid- och
ärmsömmar i ett. Sy fast hällorna i sidsömmarna mitt ovanför fickorna. Sy i en delbar dragkedja från halva kragen och neråt så långt
dragkedjan räcker, den sista biten som blir över blir slitsen. Vik in kragen dubbelt till hälften och sy fats i kragens uppläggningskant.
Sy fast kragens framkanter i dragkedjan så att dragkedjan döljs. Trä i skärpet i hällorna. Spänn ut plagget något, täck med fuktig duk
och låt torka.
MÖSSAN:
Lägg med stickor nr 4,5 upp 16 m.
Varv 1: 1 am+ 1 rm ur varje m = 32 m.
Varv 2: * 2 am, 2 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 3: * 3 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 4: * 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 5: * 4 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 6: * 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 7: * 5 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 8: * 1 am, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 9: * 6 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 10: * 2 am, lyft 1 m, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 11: * 7 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 12: * 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * varvet ut.
Varv 13: * 8 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 14: * 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, upprepa från * varvet ut.
Varv 15: * 9 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Varv 16: * 1 am, 2 rm, 2 am, lyft 1 m, 1 rm, 2 am, lyft 1 m, upprepa från * varvet ut.
Varv 17: * 10 am, 1 am + 1 rm ur nästa m, upprepa från * varvet ut.
Nu finns 96 m på stickan, öka 1 m i var sida som kant m. Därmed är ökningen för mössans bredd färdig.
Fortsätt i mönster = Italiensk resår, enligt följande:
Varv 1: 1 kant m, * 2 am, lyft 1 m, 1 rm, upprepa från * avsluta varvet med 1 kant m.
Varv 2: am.
Dessa två varv bildar mönster och upprepas fortlöpande tills mössan mäter 18 cm samt avsluta efter ett mönster varv 1. Sticka 1 varv
rm från avigsidan som bildar markeringen för mössans vik kant. Fortsätt nu åter igen i mönster enligt de två mönstervarven. Sticka 37
m, maska av kommande 26 m, sticka varvet ut samt sticka var sida för sig.
VÄNSTER ÖRONLAPP:
Fortsätt i mönster enligt ovan, 1 kant m i var sida stickas rm alla varv. Minska 1 m i framkant (mot mitten) innanför den yttersta m vart
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annat varv 3 gånger. Sticka 2 varv. Minska 7 m i bak kant (ytterkanten), sticka varvet ut. Minska 1 m i bak kant på nästa varv = 24 m.
Sticka rakt på i mönster tills öronlappen från det markerade rm varvet mäter 75 cm. Minska 1 m i början på varje varv tills 8 m
återstår. Maska av.
HÖGER ÖRONLAPP:
Fortsätt i mönster enligt ovan, 1 kant m i var sida stickas rm alla varv. Minska 1 m i fram kant (mot mitten) innanför den yttersta m vart
annat varv 3 gånger. Sticka 1 varv. Minska 9 m i bak kant (ytterkanten), sticka varvet ut. Minska 1 m i bak kant på nästa varv = 24 m.
Sticka rakt på i mönster tills öronlappen från det markerade rm varvet mäter 75 cm. Minska 1 m i början på varje varv tills 8 m
återstår. Maska av.
VIK KANT:
Plocka från det markerade rm varvet från rätsidan upp 1 m ur varje m = 98 m. Sticka i mönster enligt ovan tills vik kanten mäter 4 cm.
Maska av.
MONTERING:
Sy ihop mössan bak. Sy runt upptill på mössan och dra åt så mössan sluter sig. Sy ihop vik kanten baktill och vik den uppåt. Gör två
stora garnbollar ca 9 cm breda och sy på dem i slutet på vardera öronlapp. Spänn ut mössan något, täck med fuktig duk och låt torka.
För tvättråd se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från
parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan
färgerna.

Förkortningar
Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre
maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör,
fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,
m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta
maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv,
vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning
Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,
hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,
mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,
st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel
stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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