Beskrivning nr: 1870

Häfte: 188

Jenny / Kofta
Design Lærke Bagger
MATERIAL: SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silke).
STORLEK: S (M) L (XL)
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 110 (115) 120 (125) cm.
HEL LÄNGD: Ca. 63 (65) 67 (69) cm.
GARNÅTGÅNG:
Fg A: 2 (2) 2 (3) n fg 1118 el. 1071,
Fg B: 2 (2) 2 (3) n fg 1132 el. 6995,
Fg C: 3 (3) 3 (4) n fg 1057 el. 1003,
Fg D: 1 (1) 1 (1) n fg 1003 el. 1029.
STICKOR: Rund- och strumpstickor 4 och 7 mm.
TILLBEHÖR: Evt. 10 knappar.
MASKTÄTHET: 14 m och 20 v slätstickning på stickor 7
mm 10 x 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

INFORMATION
Koftan är stickad i två trådar Silk Kid Mohair. Det stickas
fram- och tillbaka på rundsticka för att alla maskorna
ska få plats. Bak- och framstycke stickas samtidigt.
Ärmarna sätts in över ärmhålen på bålen och därefter
stickas oket med raglanintagningar.
Det stickas inga knapphål då stickningen är så lös att
det går att få igenom knappen i resåren ändå. Placera
knapparna med 4 – 5 cm mellanrum eller önskad
längd.
Sticka första och sista maskan rät på alla varv (ej vid
rundstickning), så bildas en rak fast kant.
FÖRKORTNINGAR
Slätstickning = räta maskor på rätsidan, aviga på
avigsidan.
1 enk int: Lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta över.
1 utt: tag upp länken mellan maskorna och sticka den
vriden rät.
BÅLEN
Lägg upp 153 (161) 169 (177) m på rundsticka 4 mm
och med 2 tr fg A. Sticka 1 r kantmaska och därefter
resår 1 r, 1 a. Sticka 38 (40) 42 (44) m, sätt markör =
koftans höger sida, sticka 77 (81) 85 (89) m, sätt markör
= koftans vänster sida, sticka de sista 38 (40) 42 (44) m
och sluta med 1 r kantmaska. Sticka totalt 8 cm resår
fram- och tillbaka och sluta med ett varv från
avigsidan. Byt till rundsticka 7 mm och fortsätt med
kantmaskor och 7 maskor resår i början och slutet av
varje varv och slätstickning på resten av maskorna.
Resårkanterna stickas hela vägen upp. Sticka
ytterligare 4 cm med fg A. Sista varvet ska vara från
avigsidan.
Byt till fg B och sticka 12 cm, sista varvet från avigsidan.
Byt till fg C och sticka 3 cm, sista varvet från avigsidan.

Byt till fg D och sticka 3 cm, sista varvet från avigsidan.
Byt till fg C och sticka 3 cm, sista varvet från avigsidan.
Byt till fg D och sticka 3 cm, sista varvet från avigsidan.
Byt till fg C och sticka 4 cm, sista varvet från avigsidan.
På nästa varv, rätsidan, maskas det av 5 m på varje
sida om markörerna för ärmhål.
Låt arb vila.
ÄRMAR
Lägg upp 42 (44) 46 (48) m på strumpstickor 4 mm med
2 tr fg A. Sätt markör vid varvets början. Sticka 8 cm
resår 1 r, 1 a.
Byt till strumpstickor 7 mm och fortsätt i slätstickning
med fg A och SAMTIDIGT ökas 1 m på varje sida om
markören på vartannat varv totalt 5 ggr = 52 (54) 56
(58) m.
När det är stickat 17 cm inkl resåren med fg A, skiftas
det till fg B och sticka 12 cm.
Byt till fg C och sticka 3 cm.
Byt till fg D och sticka 3 cm.
Byt till fg C och sticka 3 cm.
Byt till fg D och sticka 3 cm.
Byt till fg C och sticka 4 cm.
På nästa varv avmaskas 5 maskor på varje sida om
markören för ärmhål.
Sticka en ärm till på samma sätt.
OKET
Sätt alla delarna på rundsticka 7 mm och sätt in
ärmarna vid ärmhålen på bålen.
Börja med fg C och från avigsidan på vänster
framstycke. Sticka 1 avigt varv och glöm inte
resårkanten i båda sidorna samt sätt en markör mellan
alla stycken= 4 markörer.
Minska för raglan på nästa v enl. följande: *sticka till 3
maskor innan markör, 1 enk int, 2 r, 2 r tills*. Upprepa * - *
varvet ut. Sticka dessa intagningar på vartannat (från
rätsian). När det finns 23 (25) 27 (29) m på höger
framstycke ( rätsidan) sätts de första och sista 7 m
(resåren) på en nål. Sticka inte resår på resten av
arbetet.Maska av med 3, 2, 1 m i varje sida för halsen
och fortsätt samtidigt med raglanintagningarna som
förut till alla maskorna är slut på framstycken.
Maska av resterande m.
MONTERING OCH HALSKANT
Sy ihop ärmhålen från avigsidan. Fäst alla trådar.
Plocka upp ca 100 (100) 106 (106) m (inl maskorna på
nålarna) i halsringningen med rundsticka 4 mm med
färg C. Sticka kantmaska,resår 1 r, 1 a och sluta med 1
km i 4 cm. Maska av.
Sy i knappar.

