
Mönster 1124 Rille-kofta i Miranda med vågkant 
 
Storlek: XS (S) M (L/XL) XXL 
 
Övervidd:  88 (100) 111 (122)  132 cm 
 
Vidd nedtill: 100 (111) 122 (134) 144 CM 
 
Längd: 75 (77) 79 (81) 83 cm 
 
Garn:  Miranda fg 18  (45 % bomull, 23 % lin, 32 % acryl) 50 g = 145 m 
 
Garnåtgång: 8 (9) 9 (10) 11 n 
  
Stickor: Rundsticka 4, rundsticka 3.5  
 
Stickfasthet: 21 maskor rätstickning = 10 cm på stickor 4 
 
Info: Mät arb hängande på stickan, då rätstickning gärna töjer lite vid användning.  
 
Mönsterkant: V1: räta ( avigsidan) 
 V2: räta ( rätsidan) 
 V3: räta ( avigsidan) 
 V4: 1 r ( km), 2 r tillsm, * 4 r, omslag, 1 r, omslag, 4 r, 3 r tillsm * upprepa från * 

til * till det är 12 m kvar på stickan, sticka 4 r, omslag, 1 r, omslag, 4 r, 2 r tillsm, 
1 km 

 V5: räta 
 V6: 1 km, 2 r tillsm * 3 r, omslag, 3 r, omslag, 3r,  3 r tillsm * upprepa från * till * 

tills det är 12 m kvar på stickan, sticka 3 r, omslag, 3 r omslag, 3 r,  2 r tillsm, 1 
km 

 V7: räta 
 V8: 1 km, 2 r tillsm, * 2 r, omslag, 5 r, omslag, 2 r, 3 r tillsm * Upprepa från * till * 

tills det är 12 m kvar på stickan, sticka 2 r, omslag, 5 r, omsalg, 2 r, 2 r tillsm, 1 
km.  

 Upprepa dessa 8 varv  - 3 ggr till nedersta kanten.  
 
 
Bak/Framstycke:  Lägg med rundst 4 upp – 219 (243) 267 (291) 315 och sticka mönster efter 

beskrivning i totalt 24 varv. Fortsätt i rätstickning tills arb mäter 15 cm efter 
kanten. Sticka 1:a knapphålet i arb.s högra sida så här: 2 r, 2 r tillsm, omslag, 
omslag, 2 r tillsm. På nästa varv stickas 1 r, 1 a i det dubbla omslaget. 

 OBS: Upprepa knapphålet på var 9 (9) 10 (10) 10 cm. 
 När arb mäter 20 cm, börjar intagningarna till midja. 
 Sätt 2 markörer: 105 (117) 129 (141) 151 m till bakstycket och 57 (63) 69 (75) 

82 till vart framstycke. Sticka fram till 3 m före markören, sticka 2 vr r tillsm, 
sticka 2 räta ( markören sitter mitt emellan dessa 2 maskor), sticka 2 r tillsm. 
Sticka fram till 3 m före nästa markör och upprepa intagningarna = 4 m minskat. 

 Upprepa intagningarna med 4 cm´s mellanrum – totalt 6 intagningar och 24 m 
minskat = 195 (219) 243 (267) 291 m på stickan.  

 = 93(105) 117 (129) 139 m till bakstycket. 
 = 51 (57) 63 (69) 75 m till vart framstycke. 
 Sticka tills arb mäter 56 (57) 58 (59) 60 cm.  



 Nu avmaskas 2 m till ärmhål i var sida så här: Sticka 50 (56) 62 (68) 74 m, 
maska av 2 m, sticka 91 (103) 115 (127) 137 m, avmaska 2 m, sticka 50 (56) 62 
(68) 74 m. 

 Sticka bak och framstycke färdiga var för sig.  
Bakstycke: Fortsätt rakt upp i rätstickning tills arb mäter 3 cm före hel längd. Sätt de 

mittersta 33 (35) 39 (43) 47 m på en nål till nacke och sticka var sida färdig för 
sig. Avmaska ytterligare vid nacken, på vartannat v 1,1 m = 27 (32) 36 (40) 43 
m kvar, som sätts på en nål vid hel längd. Sticka den andra sidan färdig på 
samma sätt men spegelvänt.  

Framstycke vä: Fortsätt rakt upp i rätstickning tills arb mäter 10 cm före hel längd, maska av för 
halsen, på vartannat v: 7,6,3,2,2,1,1,1 ( 7,5,3,3,2,2,1,1) 7,5,4,4,2,2,1,1 
(7,6,4,4,3,2,1,1) 7,7,6,4,3,2,1,1 = 27 (32) 36 (40) 43 m kvar, som sätts på en nål 
vid hel längd.  

Framstycke hö: Stickas som vänstra, men spegelvänt kom ihåg knapphål. 
 
Ärmar:  Lägg med st 4 upp, 51 (51) 51 (63) 63 m och sticka 24 varv mönster.  
 Fortsätt med 3 varv slätstickning med AVIGSIDAN ut. (omvikningskant till 

ärmkanten), alla mått tas från toppen av omvikningskanten. 
 Reglera maskantalet på första v omvänd slätstickning till 47 (49) 51 (59) 61 m. 

Fortsätt därefter i rätstickning tills arb mäter 9 cm. Nu börjar ökningarna. Öka 1 
m i var sida och upprepa ökningarna på vart 6:e varv tills det ä 83 (85)87 (89) 
91 m på stickan. När arb mäter 43 (44) 45 (45) 46 cm eller önskad längd, 
maskas alla m av.  

Montering: Sticka ihop axlarna. OBS kom ihåg att sluta med 1 v räta från avigsidan, på 
båda axlarna, så det inte blir en platt ” övergång” på axelsömmen 

Halskant:  Plocka med rundst 3½ upp maskor jämnt runt i halsen, ca 128 (130) 132 (134) 
136 m. De vilande m stickas räta. Sticka nu fram och tillbaka i rätstickning i totalt 
13 varv. Maska av på v 14 i räta – lite fast. Kom ihåg sista knapphålet 

 Sy i ärmarna. Sy ihop ärmarna. Fäst trådar och sy i knappar. 
 
 
 Design och mönster: 
 Sanne Lousdal 
 
 
 
 
 

 

 


