
 
Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Baby Tencel, Blue Ocean Cotton, Moshi.

Storlek:  S (M) L (XL)    
Garnåtgång: 7 (8) 9 (10) n.fg 564  
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2713 Damkofta
Garnkvalité TILDA, 50% bomull, 50% akryl
Storlek: S (M) L (XL)  
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 92  (98) 104 (110) cm 
Hel längd: 58  (59) 60 (61) cm 
Garnåtgång: 7 (8) 9 (10) n.fg 564 (rosalila) 
Garnalternativ: Baby Tencel, Blue Ocean Cotton, Moshi.
  Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité  
Rundstickor: 3 och 3½ mm, 80 cm 
Stickor: 3½ mm
Tillbehör: 3 knappar
Design och text: Gunnel Möller
Foto: John Ahlberg

Masktäthet: 28 m mönsterstickning på st 3½ = 10 cm. 26 m slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera 
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inte masktätheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
 
Bak- och framstycken upp till ärmhålen: Lägg upp 259 (275) 291 (307) m på rundst 3½. Sticka fram och tillbaka på 
stickan. Sticka 1 rätt v. Sticka därefter mönster enl diagrammet. Sticka tills arb mäter ca 36 cm (alla storl), sluta med varv 
16 i rapporten. Sticka nu endast slätst. Sticka 2 v. Minska på nästa v från räts 20 m jämnt för delat över v = 239 (255) 271 
(287) m. Minska genom att sticka 2 m tills rätt. Sätt en markering i var sida med 119 (127) (135) 143 m för bakstycket 
och 60 (64) 68 (72) m för varje framstycke. Maska på nästa v från avigs av 6 m på var sida om varje markering = 12 
avmaskade m under varje ärm. Lägg arb att vila.    

Ärmar: Lägg upp 67 m (alla storl) på st 3½ och sticka 1 rätt v = avigs. Fortsätt sticka mönster enl diagrammet. Efter 
3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta 
sätt med ca 2 cm:s mellanrum. Sticka de ökade m i mönster i den mån det går, annars stickas slätst. Tänk på att omslag 
och hoptagning hör ihop för att maskantalet ska stämma. Sticka mönster tills arb mäter ca 16 cm, sluta med varv 16 i 
rapporten. Nu stickas endast slätst. Sticka den yttersta m i var sida rät alla v = kantm. Sticka 2 v. Minska på nästa v från 
UlWV���MlPQW�I|UGHODW��0LQVND�JHQRP�DWW�VWLFND���P�WLOOV�UlWW��)RUWVlWW�VWLFND�VOlWVW�RFK�|ND�VRP�I|UXW�L�YDU�VLGD�WLOOV�GHW�¿QQV�
91 (95) 99 (103) m på stickan. Lägg ev ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arb mäter 35 (36) 37 (38) cm 
avm 7 m i var sida för ärmhål. Lägg arb att vila och sticka en likadan ärm till.
 
Raglan: Sticka in ärmarna där det är avm för ärmhålen enl följ: Sticka höger framstycke, sticka ena ärmens m, sticka 
bakstycket, sticka den andra ärmens m, sticka vänster framstycke = 369 (393) 417 (441) m. Sticka 1 avigt v. Sätt en markering 
om 2 m där delarna möts (1 m från varje del) = 4 markeringar. Minska för raglan på nästa v från räts enl följ: Sticka till 5 
m före första markeringen, 2 rm tills, 1 rm, 1 omslag, 2 rm tills, sticka de 2 markerade m, 1 öhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag 
den lyfta m över den stickade), 1 omslag, 1 rm, 1 öhpt. Sticka lika på var sida om de övriga 3 markeringarna = 8 minskad 
m på varvet. Sticka 1 avigt v utan minskningar. Fortsätt på detta sätt att minska för raglan vartannat v. När 16 (17) 18 (19) 
raglanminskningar är gjorda avm för halskanten i var sida vartannat v (i början av varje varv) 6-4-3-2-2-2 m (= 19 avm m i 
var sida). OBS! Fortsätt minska för raglan som förut. Maska därefter av 1 m i var sida hela tiden. Minska och sticka mönster 
för raglan så långt det går på framstyckena där avm möter raglanint. Sticka tills totalt 33 (34) 35 (36) raglanminskningar är 
gjorda på bakstycket. Sticka det aviga v och maska av 1 m i början av nästa v från räts, minska för raglan som förut samt 
minska jämnt fördelat på bakstycket till ett totalt maskantal på 48 (52) 56 (60) m. Sticka det aviga v. Ta av garnet. 

Halskant: Plocka från räts på rundst 3 upp 34 (36) 38 (40) m längs höger framstyckes halskant, sticka de 48 (52) 56 (60) 
m, plocka upp 34 (36) 38 (40) m längs vänster framstyckes halskant = 116 (124) 132 (140) m. Sticka resår 2 rm, 2 am med 
1 kantm i var sida. Se till att v börjar och slutar med 2 rm innanför kantm från räts. Sticka resår i 2½ cm. Maska av i resår. 

Vänster framkant: Plocka från räts på rundst 3 upp ca 104 (108) 112 (116) m längs halskanten och framkanten och sticka 
4 räta v. Maska av med rm från avigs ej för fast. Markera för 3 knappar, den översta mitt i halskanten, den nedersta 1 cm 
ovanför mönsterstickningen och den 3:e mitt emellan.
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= rm på rätsidan, rm på avigsidan

= rm på rätsidan, avig m på avigsidan

= am på rätsidan, rm avigsidan

= ly! 1 m, 1 rm drag den ly!a m över

= 2 rm tills

= 1 omslag

= ly! 2 m, 1 rm, drag de m ly!a m över
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Sluta här Upprepa Börja här

Teckenförklaring

Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant men gör 3 knapphål enl markeringarna på 2:a och 3:e 
varvet. Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm.  
Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Upprepa


