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VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 44 (48) m och sticka 2 varv rätstickning.
Fortsätt sedan med slätstickning i 8,5 cm, därefter
1 varv rätstickning på avigan. Sticka ytterligare 8,5
cm, 1 rätt varv på avigt. Lägg samtidigt ut 7 m i
framkanten och sticka dessa 1 r, 1 a. Sticka 2 varv,
lägg ut 8 m jämt fördelat innanför framkanten. Vid
48 cm avmaskas för ärmhål 4, 2, 2, 1, samtidigt
börjar intagningar innanför framkanten, 3 x varje
räta varv, därefter vart 4:e varv, 4 intagningar, 8,
11, 14, 17 cm på ärmhålssidan.
Vid 22 cm räknat från ärmhålet avmaskas för axeln
20 (22) m. De 8 övriga m stickas 8 cm.
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Vid 47 cm avmaskas för ärmhål 4, 2, 1 (4, 2, 1, 1 )
x 2. Sticka 8 cm och 16 cm, ta in en maska i varje
sida (4 m totalt). Vid 20 cm avmaskas de mittersta 19 m från rätan, nästa räta varv avmaskas 3 m
på varsin sida om de mittersta. Sticka 2 varv och
maska av.
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BAKSTYCKE
Lägg upp 66 (70) m på stickor nr 4. Sticka 1 rätt
varv, därefter slätstickning i 8,5 cm. Sticka 1 varv
rätstickning på det aviga varvet, sticka 8,5 cm slätstickning, därefter ett varv räta på aviga. Fortsätt
med slätstickning och utöka 17 (19) m.
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Sticka alltid första och sista maskan rät för att få
en snygg kant. Stickar du hårt använd stickor nr
4,5 och stickar du löst använd stickor nr 4.
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Garn: Sunny
Garnåtgång: 450 g
Storlek: 36–38 (40–42)
Stickor: 4 och 4,5
Design & beskrivning: Maria Drake
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Stickad kortärmad kofta
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HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas som vänster framstycke, men med 9
knapphål. Lägg up som vänster framstycke, sticka
3 varv, maska av 1 m innanför 3 maskor från
framkanten. Nästa varv lägg ut 1 m ovanför den
avmaskade. Sticka 5,5 cm och därefter ett nytt
knapphål. Nu är linningens insida klar. Upprepa
knapphålen på linningens utsida. Sticka därefter
7,5 cm mellan varje knapphål.
ÄRMAR
Lägg upp 48 (52) m. Börja med ett rätt varv, därefter slätstickning i 7 cm. Sticka 1 rätt varv på avigan
och därefter ytterligare 7 cm. Ett rätt varv på
avigan. Sticka 2 varv, därefter sticka 10 (12) m från
rätan, lägg ut 28 m, sticka 10 (12) m. Sticka 28 cm,
tag av för ärmhål 4, 2, 2, 1 m i varje sida. Minska 1
m på varje sida, 4 gånger. Sticka 18 cm räknat från
ärmhålan. Minska maskantalet till hälften på rätt
varv och minska antalet maskor till hälten även på
det aviga varvet. Maska av.
MONTERING
Fäst alla trådar och pressa alla delar försiktigt.
Sy ihop axlar, sidostycken och ärmar. Montera in
ärmarna. Fäst upp linningen, som blir dubbel. Sy i
knappar och koftan är klar.

