Version 1

Sommarkoftan 2020
Sommarkoftan är en sömlös klänningskofta i kort modell, med prunkande mönsterbårder och rätstickad knappkant.
Den stickas i ett stycke, nedifrån och upp, med raglanminskningar upptill.
GARN Järbo 2 tr ull (100 % ull. Ca 100 g = 300 m)
GARNALTERNATIV
Alpacka Solo (100 % alpacka. Ca 50 g = 167 m)
Elise (60 % bomull, 40 % akryl. Ca 50 g = 168 m)
Junior (70 % akryl, 30 % polyamid. Ca 50 g = 168 m)
Ístex Kambgarn (100 % merinoull. Ca 50 g = 150 m)
MASKTÄTHET Ca 25 m x 30 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm
STORLEKAR-DAM S (M) L (XL) XXL
PLAGGETS ÖVERVIDD Ca 96 (105) 115 (125) 134 cm
PLAGGETS LÄNGD Ca 43 (45) 46 (48) 51 cm
PLAGGETS ÄRMLÄNGD UNDERSIDA Ca 49 (50) 50 (50) 53 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 300 (300) 300 (400) 400 g (fg 74103, Nostalgia)
Fg 2: Ca 70 (75) 80 (90) 100 g (fg 74129, Mauve Mood)
Fg 3: Ca 20 (20) 20 (30) 30 g (fg 74147, Country Walk)
RUNDSTICKA 3 mm, 80 cm
STRUMPSTICKOR 3 mm
TILLBEHÖR 5 markörer + restgarn eller ev. maskhållare
ÖVRIGT 11 knappar (10 mm i diameter), eventuellt kantband, ca 1 m.
FÖRKLARINGAR
Öka 1 maska vänster (ö1mv): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.
Öka 1 maska höger (ö1mh): Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.
Flytta markör: Flytta markören från vänster sticka till höger sticka, när du "passerar" den.
Raglanminskningar: Sticka till 4 maskor återstår innan raglanmarkör, lyft 1 maska, sticka 1 rm, drag den lyfta maskan över den
stickade, 2 rm, flytta markören från vänster till höger sticka, sticka 2 rm, sticka sedan 2 rm tillsammans. Upprepa vid samtliga
raglanmarkörer.
OBS! Det allra sista varvet av raglanminskningar för storlek XL och XXL görs istället såhär: *Sticka till 4 maskor återstår innan
raglanmarkör, lyft 1 maska, sticka 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade, 2 rm, flytta markören från vänster till höger sticka,
sticka 2 rm, Lyft 2 maskor med höger sticka som om du skulle sticka dem räta, sticka sedan följande maska på vänster sticka rätt och
dra de 2 lyfta maskorna över den stickade maskan, 2 rm, flytta markören från vänster till höger sticka, sticka 2 rm, sticka sedan 2 rm
tillsammans* Upprepa från *-* ytterligare 1 ggn.
Klippmaska: I detta mönster är klippmaskan = den sista maskan på varvet.
Koftans längd: Denna kofta är en midjekort klänningskofta. Vill du göra en "normallång" kofta istället? Då kan du förlänga partiet
efter den mönsterstickade bården, genom att sticka ytterligare 10 cm, eller önskad längd. Om du gör koftan 10 cm längre går det åt
70-100 gram extra av fg 1.
BÅL
Med rundsticka 3 mm och fg 2: Lägg upp 240 (264) 288 (312) 336 maskor.
Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) i 5 cm.
Fortsättningsvis stickas bålen i slätstickning (= räta maskor på samtliga varv vid rundstickning):
Sticka 4 varv.
Sticka mönster enligt diagram A (maska 1-24 upprepas varvet runt), varv 1-31. (OBS! Placera en markör på stickan vid varvets
startpunkt - så blir det lättare att kontrollera att mönstret går jämnt ut.)
Med fg 1: Sticka därefter till arbetet mäter 26 (27) 28 (30) 32 cm eller önskad längd.
Maska av 11 (13) 15 (17) 19 m maskor i var sida av plagget där ärmarna sedan ska placeras, så här:
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Sticka 54 (59) 64 (69) 74 rm, maska av 11 (13) 15 (17) 19 m (efter avmaskningen finns 1 m kvar på höger sticka), sticka 108 (118)
128 (138) 148 rm, maska av 11 (13) 15 (17) 19 maskor (efter avmaskningen finns 1 m kvar på höger sticka), sticka 54 (59) 64 (69) 74
rm = 218 (238) 258 (278) 298 m på stickorna
Placera bålens maskor på en restgarnstråd och lägg arbetet åt sidan. Sticka ärmarna.
ÄRMAR
Med strumpstickor 3 mm och fg 2: Lägg upp 54 (60) 60 (66) 66 m.
Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) i 5 cm.
Fortsättningsvis stickas ärmen i slätstickning (= räta maskor på samtliga varv vid rundstickning):
Sticka 4 varv.
Sticka mönster enligt diagram B (maska 1-6 upprepas varvet runt), varv 1-13 (OBS! Placera en markör på stickan vid varvets
startpunkt - så blir det lättare att kontrollera att mönstret går jämnt ut.)
Med fg 1: Sticka 4 varv.
Ökningsvarv: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka räta maskor till 1 maska återstår på varvet, ö1mh, 1 rm.
Fortsätt sticka slätstickning och upprepa ökningsvarvet med 2,5 (2,5) 2 (2) 2 cm:s mellanrum, till det finns 86 (90) 96 (100) 106
maskor på stickan.
Sticka till ärmen mäter 49 (50) 50 (50) 53 cm.
Gör avslutningsvis en avmaskning mitt på undersidan av ärmen, så här: Sticka räta maskor till 6 (7) 8 (9) 10 maskor återstår på
varvet, maska av 11 (13) 15 (17) 19 maskor = 75 (77) 81 (83) 87 m på stickan
Placera ärmmaskorna på en restgarnstråd och lägg arbetet åt sidan. Sticka ytterligare en ärm.
OK
Nu ska alla delar stickas samman.
Med rundsticka 3 mm, fg 1 och rätsidan mot dig, placera delarna på rundstickan, så här:
Höger framstycke: 54 (59) 64 (69) 74 m
Höger ärm: 75 (77) 81 (83) 87 m
Bakstycke: 109 (119) 129 (139) 149
Vänster ärm: 75 (77) 81 (83) 87 m
Vänster framstycke: 55 (60) 65 (70) 75 m
Nu ska det finnas totalt 368 (392) 420 (444) 472 m på stickan.
Sticka ett varv med räta maskor SAMTIDIGT som markörer placeras ut på stickan enligt följande:
1 markör vid varvstart. 1 raglanmarkör i övergången mellan höger framstycke och höger ärm, 1 raglanmarkör i övergången mellan
höger ärm och bakstycket, 1 raglanmarkör i övergången mellan bakstycket och vänster ärm och 1 raglanmarkör i övergången mellan
vänster ärm och vänster framstycke. Totalt har nu 4 raglanmarkörer placerats ut vid samtliga övergångar, samt 1 markör där varvet
börjar.
Minska för raglan:
Sticka slätstickning och gör raglanminskningar (se förklaringar) på varje varv totalt 8 (8) 9 (10) 12 ggr.
Gör sedan raglanminskningar på vartannat varv totalt 21 (23) 24 (25) 23 ggr.
Halsringning:
Sticka till 10 (10) 11 (11) 22 maskor återstår på stickan och maska sedan av 19 (19) 21 (21) 23 maskor - dessa maskor bildar
halsringning. OBS! Flytta, i samband med avmaskningen, över markören som markerat varvstarten till varvets sista ordinarie maska,
för att markera att det är klippmaskan.
Fortsätt att sticka varvet som påbörjades med avmaskningen och gör raglanminskningar som tidigare på detta varv. Från och med nu
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stickas resten av koftan fram och tillbaka.
Vänd och sticka 2 am tills, sedan aviga maskor varvet ut.
Fortsättningsvis stickas slätstickning (= räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan när man stickar fram och tillbaka).
Dessutom ska en minskning göras i början av samtliga varv, så här:
På rätsidan - lyft 1 m, sticka en maska, drag den lyfta maskan över den stickade.
På avigsidan - 2 am tills. På rätsidan ska även raglanminskningarna fortsatt göras, till totalt 26 (28) 29 (29) 29 minskningar har gjorts
på vartannat varv. (De 8 (8) 9 (10) 12 inledande raglanminskningarna är alltså inte inräknade i detta antal.)
Efter det sista varvet med raglanminskningar, stickas avslutningsvis ett avigt varv så här:
2 am tills, aviga maskor till 2 m återstår på stickan 2 am tills = 67 (75) 85 (103) 109 m
HÖGER KNAPPKANT (med knapphål):
Med rätsidan mot dig, fg 1 och rundsticka 3 mm: Plocka upp 116 (118) 120 (124) 128 m i 3:e maskstapeln efter varvstart.
(OBS! Maskorna fördelas jämnt över kanten, genom att du hoppar över var 4:e varv när maskorna plockas upp.)
Sticka 3 räta varv.
Knapphålsvarv, S: 2 rm, * 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm* upprepa från *-* ytterligare 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 2 rm
Knapphålsvarv, M: 3 rm, * 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm* upprepa från *-* ytterligare 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm
Knapphålsvarv, L: Sticka 4 rm, * 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm* upprepa från *-* ytterligare 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 4 rm
Knapphålsvarv, XL: Sticka 6 rm, * 2 rm tills, 1 omsl, 9 rm* upprepa från *-* ytterligare 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 6 rm
Knapphålsvarv, XXL: Sticka 3 rm, * 2 rm tills, 1 omsl, 10 rm* upprepa från *-* ytterligare 9 ggr, 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm
Sticka 3 räta varv.
För att få en stadig kant som inte ger ut sig vid användning, minskas var 4:e maska i samband med avmaskningen. Maska av så här:
*Maska av 3 m, sticka 2 rm tills, maska av den ihopstickade maskan* upprepa från *-* till samtliga maskor är avmaskade. (OBS!
Avmaskningen kan alltså avslutas mitt i en repetition.)
VÄNSTER KNAPPKANT
Med rätsidan mot dig, fg 1 och rundsticka 3 mm: Plocka upp 116 (118) 120 (124) 128 m i 4:e maskstapeln före varvstart.
Sticka 7 räta varv.
Maska av som på höger knappkant.
HALSKANT
Med rätsidan mot dig, fg 1 och rundsticka 3 mm: Plocka upp nya maskor längs med höger halsringning - 1 maska i var och en av
följande 3 maskor, hoppa över en maska och upprepa samma sak till du når de befintliga maskorna , sticka sedan de 67 (75) 85 (103)
109 maskorna, plocka sedan upp samma antal maskor längs med vänster halsringning, som du plockade upp i början av varvet före
de befintliga maskorna.
Sticka 5 räta varv, fram och tillbaka
Maska av som på höger knappkant.
KLIPP UPP KOFTAN
Sy en förstärkningssöm med sytråd (för hand med efterstygn), på var sida om klippmaskan. Klipp försiktigt upp koftan i mittenmaskan.
(Klippkanterna rullar då in sig mot avigsidan.)
MONTERING
Sy fast 11 knappar på vänster knappkant med motsvarande placering som knapphålen. Sy ihop hålen under ärmarna med hjälp av
maskstygn. Sy ev i dekorationsband som täcker de två klippkanterna. I annat fall kan klippkanterna sys ned mot insidan med
överblivet garn från koftan. Fäst lösa trådar.
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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/LM=flytta
markör/lyft 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/PM=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/LM=flytta markör/lyft 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/PM=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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