I ALL ENKELHET

En klassisk kofta i slätstickning. Koftan är lite formad i sidan, kan stickas rak om så önskas. Bålen
stickas i delar med sidsöm och axelsöm. Ärmarna stickas runt upp till ärmkullen, därefter fram och
tillbaka.
Garn: Rauma Finull 175 m/50 g. Garnalternativ: Pernilla från Filcolana
Garnåtgång: 7 (7) 8 (8) nystan
Storlek: övervidd ca 90 (97) 106 (115) cm
Plaggets längd: ca 57 (58) 59 (60) cm Ärmlängd: ca 59 (60) 61 (62) cm
Stickor: nr 2½, 3 och 3½, strumpstickor, rundstickor eller raka stickor efter eget val
Stickfasthet: 23 m och 33 v = 10 cm slätst med stickor 3½ eller de stickor som ger önskad masktäthet.
Om du får fler maskor/10 cm kommer koftan att bli mindre och med färre maskor/10 cm blir den
större.
Kantmaskan stickas rät alla varv.
8 knappar

Ärm: Stickas runt upp till delning för ärmkullen som stickas fram och tillbaka. Lägg upp 48 (52) 56 (60)
m, på stickor nr 2½. Sticka 5 cm resår 1 r, 1 a. Byt till stickor nr 3½ och öka 4 m = 52 (56) 60 (64) m
och sticka slätst. När arbetet mäter 9 cm, ökas två maskor mitt under ärmen med 2 m mellan, 1 m i
början av varvet och 1 m i slutet. Öka vart 10:e v till 78 (82) 86 (90) m. När ärmen mäter 45 (45) 46
(46) cm stickas arbetet fram och tillbaka. Maska av för ärmkullen i var sida 4,2,2 (5,2,2) 5,2,2 (5,2,2)
m. Efter avmaskningarna, med början från rätsidan minskas 1 m i början och slutet varje varv från
rätsidan till 32 m återstår. Maska av med början från rätsidan, i var sida 2, 2, 2, 3 m. Maska av.
Bakstycke: Stickas med ökningar och minskningar i sidan. Önskas en rak kofta kan dessa uteslutas.
Lägg upp 105 (113) 119 (129) m med stickor nr 3. Sticka 9 v rätst. Byt till stickor nr 3½ och sticka
slätst. När arbetet mäter 5 cm minskas 1 m i var sida innanför 1 m vart 6:e v. Minska så här: i början
av varvet lyft nästa 2 m som de skulle stickas räta, sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka ihop i
bakre maskbågen. I slutet av varvet: 2 r tills. Minska totalt 6 ggr. Sticka 7 v efter sista
minskningsvarvet. Nu ökas 1 m i var sida innanför 2 m vart 8:e v 6 ggr = 105 (113) 119 (129) m. När
stycket mäter 39 cm (eller önskad längd) avmaskas varannat varv i var sida 4, 2, 2, 2, 1, 1 (5, 2, 2, 2, 1,
1, 1) 6, 3, 2, 2, 1, 1, 1 (7, 3, 3, 2, 2, 1, 1) = 81 (85) 87 (91) m. Sticka till ärmhålet mäter 17 (18) 19 (20)
cm. Maska av de mittersta 25 (27) 27 (29) m och sticka var sida för sig. Maska av mot halsen 2, 2, 1, 1
m varannat v och när ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm maska av 7, 7, 8 (7, 8, 8) 8, 8, 8 (8, 8, 9) m
för axeln. Sticka den andra sidan spegelvänt.
Vänster framstycke: Lägg upp 52 (56) 59 (63) m med stickor nr 3. Sticka kant som på bakstycket. Byt
till stickor nr 3½ och sticka slätst. Öka och minska i sidan (början av varvet) lika som på bakstycket.
När arbetet är lika långt som bakstycket maska av för ärmhål med start från rätsidan, lika som på
bakstycket = 40 (42) 43 (44) m. När ärmhålet mäter ca 9 (10) 10 (11) cm avmaskas för hals med start
från avigsidan, varannat varv 6, 3, 2, 2, 5 x 1 (6, 3, 2, 2, 6 x 1) 6, 3, 2, 2, 6 x 1 (6, 3, 2, 2, 6 x 1) m. När
ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm avmaska för axeln lika som bak.
Höger framstycke stickas spegelvänt.
Spänn upp delarna, lägg en väl urvriden handduk över och låt torka. Sy ihop sidsömmarna och
axelsömmarna.
Halskant: Plocka upp ca 125 - 137 m med bfg och stickor nr 2½. Maskantalet ska vara udda. Sticka
resår 1 r, 1 a. Maska av i resår efter 9 v.
Vänster framkant: Plocka upp ca 130 - 140 m (plocka i 3 varv hoppa över det fjärde) med stickor nr 3.
Sticka 8 v rätst. Maska av från avigsidan. På höger framkant stickas 8 knapphål efter 3 v genom att
maska av 2 m som läggs upp på nästa varv. Det översta och nedersta 3-4 m från början/slutet. Övriga
med jämna mellanrum. Sticka totalt 8 v, maska av.
Sy eller virka i ärmarna. Pressa försiktigt på sömmarna. På ärmkullens övre del, endast på ärmen,
virkas smygmaskor ganska hårt, med början och slut ca 5 cm före och efter axelsömmen för att hålla
in vidden och få en snygg ärmkulle.
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