
1606 Kofta med hålmönster i Linnéa 

Strl: S (M) L (XL) 

Övervidd: 94  (94) 104 (114) cm. 

Hellängd: 54 (57) 60 (63) cm. 

Garn:  6 (6) 7 (7) n Linnéa fg 11 (mintgrön) från Cewec 

Kvalité:  29% Bomull/37% Viscose/34%Lin 50gr=215  

Tillbehör: 7 (7) 7 (7) Knappar 15mm i diameter 

Stickor: Jumperstickor 2,5 och 3 mm, rundsticka 2,5 minst 80cm (till framkant) 

Stickfasthet: 25m (2rapporter+1m) och 38v i hålmönster A på st nr3=10x10cm. 24m(=4rapporter) och 

33v i hålmönster B på st 3=10x10cm. (Båda stickfastheter mäts efter dänkning från avigsidan) 

Stämmer inte stickfastheten byt till tunnare eller grövre stickor. 

Kantmaskor(kantm): Första och sista m på alla v stickas rätt. Dessa m räknas inte med i mönstret och 

vissas inte i diagrammet. 

Lyft m vid ökning: Stick ned i m under nästa m på avigsidan av arb (i avm bågen) och sticka 1 rm 

genom bågen, sticka därefter m p v rät(=ökat 1m).  

Bakstycke: Lägg upp 117(117)129(141)m på stickor 2,5. Börja med 1 avigt v (=avigsidan) och sticka 

totalt 9(9)11(11) v slätstickning.  

Nästa v (till pärla) 1 kantm. *2r tills, omslag*. Upprepa *-* till 2m kvar, 1r, 1kantm.  

Sticka igen 9(9)11(11) v slätstickning (sista v=avigsidan). Byt till st nr 3 och fortsätt med hålmönster 

enligt diagramm A. När arb mäter 7(8)8(9) cm mätt från pärlkanten, minskas från rätsidan in i det 

slätstickade såhär:  

Nästa v: 1kantm, *2r, lyft 1m, 1r, drag den lyfta över den stickade, 3r, sticka hålmönster efter 

diagramm över de nästa 5m*, Upprepa *-* tills det är, 8m kvar, sluta med 2r, lyft 1m, 1r, drag den 

lyfta m över den stickade, 3r, 1kantm=107(107)118(129)m på stickan – där är nu 6 m i varje sida 

slätstickad där det var 7 innan. 

Fortsätt 5(6)7(8) cm, sluta med 1 v från avigsidan, 1r. 

Nästa v: 1 kantm, *2r, lyft 1m, 1r, drag den lyfta över. 2r, sticka hålmönster över nästa 5m*, upprepa 

*-* tills det är 7m kvar, sluta med 2r. Lyft 1m, 1r, drag den lyfta över. 2r, 1 kantm=97(97)109(117)m 

på stickan – det är nu 5m slätstickning i varje sida där det var 6 innan. 

Nästa v: 1kantm, *-*2r, lyft 1m, 2r, sticka hålmönster över nästa 5m* upprepa *-* tills där är 6m kvar 

sluta med 2r, lyft 1m, 2r, 1kantm=107(107)118(129)m på stickan – det är nu 6m släts, där det var 5 

innan. 

Forstätt 5(6)7(8) cm, sluta med ett v från avisidan. 



Nästa v: 1kantm, *3r, lyft 1m, 2r, sticka hålmönster efter nästa 5m* upprepa *-* där är nu 7m kvar, 

sluta med 3r, lyft 1m, 2r, 1 kantm=117(117)129(141)m på stickan – där är nu 7m slätst i varje sidan, 

där det var 6. 

Fortsätt tills arbetet mäter 34(36)38(40) cm från pärlkanten. 

Maska av 6,2,1,1,1,1, (6,2,1,1,1,1,)7,2,1,1,1,1,(7,3,2,1,1,1,1,)m i varje sida på vartannat var för 

ärmhål=93(93)101(109)m kvar. Fortsätt sticka tills arb mäter 52(55)57(60)cm från pärkanten. Maska 

av de mittersta 23(23)25(25)m för halsen, och sticka var sida för sig. Maska av mot halsen ytterligare 

4,2,1(4,2,1)4,2,1,1(4,2,1,1,1)m på vartannant v. När arb mäter 54(57)60(63) cm från pärlkanten, 

maskas de sista 28(28)30(33)m av för axel.  

Sticka andra sidan lika, fast omvänt. 

Vänster fram stycke: 

Lägg upp 60(60)65(72) m på st 2,5 och sticka slätstickad kant med pärlor som bak. Byt till st nr 3 och 

fortsätt i hålmönster efter diagramm A. Bara strl S(M)XL, OBS! i arbetets vänstra sida stickas bara ett 

halvt hålmönster, och mitt i intaget stickar därför lyft 1m, 1r, drag den lyfta över innanför kantm(=2m 

stickas tills istället för 3). 

Alla strl: Maska in och ut i slätstickningen på samma längd och sätt som på bakstycket. 

Bara strl L. OBS! : Det tas inte in och ut i halva slätstickningen i vänstra sidan. 

Alla strl: Maska av för ärmhål i arb högra sida vid samma längd och på samma sätt som på 

bakstycket. 

Samtidigt, när arb mäter 35(37)39(41)cm börjas intagningarna för v-ringningen i arb vänstra sida. 

Minska från rätsidan: Sticka tills det är 3m kvar, 2r tills, 1kantm. Upprepa dessa minskaningar på 

vart4:e v totalt 20(20)21(23)ggr=28(28)30(33)m kvar. När arb mäter som bak till axeln, maskas resten 

av m av. 

Höger framstycke: Stickas som vänster med omvänt. OBS! Minskaningarna för v-ringningen stickas i 

början på v från rätsidan: 1 kantm, lyft 1m, 1r, drag den lyfta över.  

Ärmarna: Lägg upp 57(63)69(69)m på st 2,5 och sticka slätstickad kant med pärlor som på bakstycket. 

Byt till st 3 fortsätt med hålmönster efter diagramm B. Samtidigt ökas 1m i varje sida innanför kantm 

på vart 10(8)8(8) v totalt 12(15)15(18)ggr= 81(93)99(105)m. 

Sticka de nya m med i mönster efterhand. Fortsätt tills arb mäter 43(45)46(47)cm från pärlkanten. 

Maska av 6,2,2(6,2,2)7,2,2,(7,3,2,2)m i var sida på vartannat v för ärmhål=61(73)77(81)m. 

Minska 1m från rätsidan i varje sida på vartannat v: I höger sida av v sticka 1kantm, lyft 1m, 1r, drag 

den, lyft över, i vänster sida minskas genom att sticka 2 och 3 sista m r tills, 1 kantm. Minska så totalt 

15(17)18(18)ggr. Maska av 2,3,4(2,2,3,5)2,2,3,5(2,2,3,5) i varje sida vartannat v och maska v de sista 

13(15)17(17)m. 

Sticka en ärm till likadant. 



Montering: 

Fukta arb lätt med avigsidan ut och lägg det att torka utsträckt i dess rätta mått. Sy axel sömmarna. 

Sy ärm- och sidsömmarna innanför kantm. Sy i ärmarna. Sy ihop kanterna nertill och ärmarna i 

ärmhålet. Sy till kanerna på avigsidan. 

Fram och halskant: Börja nertill på höger framstycke, sticka på rundsticka nr 2,5 ca 80(85)90(95)m 

längs den lodräta kanten, 50(53)56(59)m längs v-ringningen, 40(40)44(46)m längs halsen på 

bakstycket, och samma ner längs vänster framkant. (vid kanterna nertill plockas det upp m genom 

båda m) Börja med ett avigt v och sticka slätstickning med pärlkant som nertill och på ärmarna. 

Maska av från rätsidan, samtidigt stickas 7 knapphål från rätsidan på varv 4(4)6(6) från 

upplockningen och igen på v 6(6)6(6) och efter hålv. Knapphålen fördelas jämnt längs den lodräta 

biten på höger framkant – det nedersta 1,5-2 cm från nederkanten, och det översta 1cm under 

början av v-ringningen. Knapphålen görs genom att sticka 2r tills, omslag. Sy ihop framkanten i 

hålkanten och ihop den från avigsidan. Sy eventuellt några kaststygn för att hålla ihop kanten runt 

knapphålen. Fäst trådarna.  

Sy i knappar över knapphålen. 

 

Diagram A 

 
Sluta här – bakstycke och höger framstycke 
                 Vänster framstycke 
 
    Börja här – Höger framstycke 
                       Bakstycke och vänster framstycke 
 

 
 
 
 
 



 
Diagram B 

 
Sluta här – alla ärmar  Börja här – alla ärmar 

 
Teckenförklaring 

 
 
 
r på rätsidan, a på avigsidan 
omslag 
lyft 1m, 2 r tills, drag den lyfta m över 
2 r tills 
lyft 1m, 1r, drag den lyfta m över 
 


