Mönster 1627

Kofta i Linea med volang

Strl:

S

(M)

L

Bystvidd:

88

(94)

100

Hel längd:

55

Garn:

Linea(37%viskos,34%lin,29%bomull,50g=215m) från Cewec

Garnåtgång:

5

Stickor:

Rundsticka nr. 3 och 3½, 40 och 60 cm

Stickfasthet:

26 m i slätstickning på st nr. 3½ = 10 cm.
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor

(57)

(5)

59

cm

cm

6

n. fg 26

Koftan stickas uppifrån
Alla strl: Lägg upp 144 m på st nr. 3 och sticka 3 varv aviga. Dela in m i framstycke, bakstycke
och ärmar: Sticka 2 aviga, 43 räta, 2 aviga, = bakstycket, sätt en markör, 1 avig, 23 räta, 1 aviga =
ärm, sätt en markör, 2 aviga, 43 räta, 2 aviga = framstycke, sätt en markör, 1 aviga, 23 räta, 1
aviga = ärm, sätt en markör. Byt till st nr. 3,5 och sticka ett varv räta på räta och aviga på aviga.
Samtidigt stickas raglan- ökn på varje del av koftan. Ökningen sker på varje sida av de 3
avigamaskorna så här: Tag upp länken mellan m och sticka länken vridet rätt = en ökning. Det är 8
ökningar på varet. Det ökas på vartannat varv. Sticka raglan- ökn totalt 28 (30) 32 ggr = 103 (107)
111 m på bakstycke och på framstycke och 81 (85) 89 m på varje ärm. Nu sätts varje ärm på en
m-hållare och det stickas vidare runt över bakstycke och framstycke: Sticka bakstyckets m och
lägg i förlängningen av varvet upp 11 (15) 19 nya m till ärmhål, sticka framstyckets m och lägg i
förlängningen av varvet upp 11 (15) 19 nya m till ärmhål = totalt 228 (244) 260 m totalt. De
nyupplagda m stickas aviga på alla varv.
När det är stickat 6 cm från delningen (ärmhål), minska 1 m på varje sida av avigmaskorna totalt 4
m, genom att sticka ihop 2 m före avigmaskorna och 2 m vr tillsm efter. Upprepa intagningen på
var 3 cm totalt 5 ggr. När arbetet mäter 23 cm från ärmhålet, stickas 1 ökning på varje sida av
avigmaskorna på varannan cm totalt 5 ggr. Sticka tills arbetet mäter 32 cm eller önskad längd från
ärmhålen. Byt till st nr. 3 och sticka 3 varv aviga, maska av från avigsidan.
Ärm: Lägg upp 11 (15) 19 m på st nr. 3,5 (40 cm) under ärmen. Det är nu 92 (100) 108 m och
sticka 8 varv runt i slätstickning.
Volang: Fortsätt i slätstickning. På nästa varv stickas det 2 ggr i varje maska. Sticka 10 varv. Byt
till st nr. 3 och sticka 3 varv aviga och maska av från avigasidan.
Sticka den andra ärmen på samma sätt. Fäst trådar och sy ihop under ärmarna.
Virka eventuellt 1 v fm i halsen.
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