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Beskrivning nr: 1873

Häfte: 188

Gry / Kofta
Design Lærke Bagger
MATERIAL: Lana Cotton 212 (50% Extrafine Merino, 50%
Bomull) SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silke)
STORLEK: S (M) L (XL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 100 (108) (110) 116 cm.
HEL LÄNGD: Ca. 55 (57) 59 (61) cm.
GARNÅTGÅNG:
Lana cotton: 5 (5) 6 (6) n fg 100,
Fg A: SILK KID MOHAIR: 2 (2) 2 (2) n fg 1029 el. 1003,
Fg B: SILK KID MOHAIR: 2 (2) 2 (2) n fg 1011 el. 1122,
Fg C: SILK KID MOHAIR: 1 (1) 1 (2) n fg 6995 el. 1081,
Fg D: SILK KID MOHAIR: 1 (1) 1 (2) n fg 1057 el. 1088.
Stickor: Strumpstickor och rundstickor 4 och 5 mm.
TILBEHÖR: Evt. knappar efter smak. 6 st om de placeras
med 8 – 10 cm melanrum.
MASKTÄTHET: 17 m och 22 v slätstickning = 10 x 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller finare stickor.

INFORMATION
Koftan är stickad med dubbelt garn. Lana Cotton som
som stickas med i hela arbetet medan Silk Kid Mohair
stickas i ränder enl. beskrivning. Det stickas fram- och
tillbaka på rundsticka för att alla maskor ska få plats.
Bak- och framstycken stickas samtidigt. Därefter stickas
ärmar och sätts in på bålen. Oket stickas med
raglanintagningar.
Det stickas inga knapphål då stickningen är så lös att
det går att få igenom knappen i resåren i kanten
ändå.
Sticka första och sista maskan rät så bildas en rak fast
kant. (ej vid rundstickning).
FÖRKORTNINGAR
Slätstickning: Räta maskor på rätsidan och 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.
MÖNSTER
Varv 1: 1 r, *omslag, 2 r tills*. Upprepa * - * varvet ut.
Sticka 11 varv slätstickning.
Byt färg på Silk Kid Mohair och upprepa de 12 varven.
BÅLEN
Lägg upp 183 (195) 207 (219) m på rundsticka 4 mm
och med 1 tråd Lana Cotton och 1 tråd Silk Kid Mohair
fg A. Sticka resår 1 r, 1 a och sätt markörer enl. följande:
Sticka 46 (49) 52 (55) m, sätt markör = koftans höger
sida, sticka 91 (97) 103 (109) m, sätt markör = koftans
vänster sida, sticka de sista 46 (49) 52 (55) m. Sticka till
resåren mäter 4 cm och sista varvet ska vara från
avigsidan.
Byt till rundsticka 5 mm och färg B på Silk Kid Mohair.
Sticka resår ( 1 r, 1 a) på de första och sista 6 m hela
arbetet (framkanter).
Första varvet från rätsidan stickas alltså enl. följande: 6
m resår (1 r, a), sticka mönster, se ovan, till det återstår
6 m, sticka resår på dessa sista 6m. Sticka 11 varv
slätstickning. Sista varvet är ett avigt varv.

Byt till fg C på Silk Kid Mohair. Sticka 12 v mönster.
Byt till fg D på Silk Kid Mohair. Sticka 12 v mönster.
Byt till fg A på Silk Kid Mohair. Sticka 12 v mönster.
Byt till fg B på Silk Kid Mohair. Sticka 12 v mönster.
På nästa varv (rätsidan): Byt till fg C på Silk Kid Mohair
och sticka första varvet på mönstret och maska
SAMTIDIGT av 5 maskor på varje sida om markörerna,
för ärmhål. Låt arb vila.
ÄRMAR
Lägg upp 50 (52) 52 (54) m på strumpstickor 4 mm och
med 1 tråd Lana Cotton och 1 tråd Silk Kid Mohair fg A.
Sätt markör vid varvets början. Sticka resår 1 r, 1 a i 6
cm. Byt till strumpstickor 5 mm och fortsätt med fg A
och sticka 12 v mönster, SAMTIDIGT ökas 1 maska på
varje sida om markörern varannan cm (2 cm) totalt 11
ggr = 72 (74) 74 (76) m på stickan. Efter de första 12
varven mönster byts till fg B och sticka 12 varv mönster.
Byt till fg C och sticka 12 v mönster.
Byt till fg D och sticka 12 v mönster.
Byt till fg A och sticka 12 v mönster.
Byt till fg B och sticka 12 v mönster.
Byt till fg C och sticka varv 1 i mönstret och maska
SAMTIDIGT av 5 m på varje sida om markören, för
ärmhål.
Sticka en ärm till på samma sätt.
OKET
Sätt alla delar på rundsticka 5 mm och ärmarna sätts in
över de avmaskade maskorna i ärmhålen på bålen.
Starta med fg C från avigsidan vid vänster framstycke
och sticka resårkanter i båda sidor samt sätt markörer
mellan alla stycken= 4 markörer. Minska för raglan på
nästa varv enl. följande: *sticka till 3 maskor före
markör, 1 enk, int, 2 r, 2 r tills*. Upprepa * - * varvet ut
och på varje varv från rätsidan. Sticka de resterande 9
varven av mönstret.
Byt till fg D och sticka 12 varv mönster (på hålmönstervarvet” där det ska stickas intagningar, stickas de 3 m
före markör och 3 maskor efter markör för
raglan).Fortsätt på samma sätt med färgbyte som på
bålen och ärmarna ( byt till fg A efter fg D osv).
När det finns 20 (22) 24 (26) m på höger framstycke
(rätsidan), sätts de första 6 maskorna (resåren) på en
nål och så även med de sista 6 m. Sticka inte
resårmaskorna på resten av arbetet. Maska av för
halsen med 3,2,1,1 m i början på varje varv och fortsätt
med raglanminskningarna samt mönster som förut till
alla maskorna på framstycken är slut. Maska av
resterande maskor.
MONTERING OCH HALSKANT
Sy ihop ärmhålen från avigsidan. Fäst alla trådar.
Plocka upp ca 93 (93) 99 (99) m ( inkl maskorna på
nålarna), runt halsen på rundsticka 4 mm med 1 tråd
Lana Cotton och 1 tråd Silk Kid Mohair fg A. Sticka resår
i 3 cm 1 r, 1 a. Maska av ganska fast.
Sy i knappar om du önskar det.

