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Kofta och jumper
Design och beskrivning Ingrid Åhman
Storlek:   3-(6)-9-(12)-18-(24) månader
Övervidd:  49-(52)-56-(58)-62-(66) cm
Hel längd:  24-(27)-30-(32)-34-(37) cm
Ärmlängd:  15-(17)-19-(21)-23-(25) cm
Garnåtgång: Mjukis 2-(2)-2-2-(3-(3) nyst bottenfärg (bfg)       Bebe  1-(1)-1-(1)-2-(2) nystan
       1-(1)-1-(1)-1-(1) nyst mönsterfärg (mfg)               1 nystan i alla storlekar
Garnalternativ: Conny 8/4
Jumperstickor: 2½ och 3 mm
Avmaskningsnålar: 4 st
Knappar: jumper 3 st. Kofta 5-(5)-6-(6)-6-(6) st
Masktäthet: 26 m på st nr 3 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Får du för få m byt till tunnare stickor, får du för många m byt 
till grövre stickor.
Kantmaska (km): första och sista m stickas rät alla varv om annat ej anges. Ej inräknad i mönstret.
Mönsterstickning: Varv1. (rätsidan) räta m hela varvet. Varv 2, *1 rm 1 am* 
Upprepa *-* hela varvet.  Upprepa dessa 2 varv.

Jumper
Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 64-(68)-74-(76)-80-(84) m. Sticka resårstickning 2 rm 2 am innanför km i 3 cm. Byt till st nr 3 och 
slätstickning och sticka randning: mfg 4 varv – bfg 2 varv – mfg 4 varv – bfg 2 varv – mfg 2 varv – bfg 2 varv – mfg 2 varv. Fortsätt sen med 
bfg. När arbetet mäter 13-(15)-17-(18)-19-(21) cm, maska av för ärmhål i var sida vartannat varv 2,1-(2,1)-2,2-(2,2)-2,2,1-(2,2,1) m. Efter 
sista intagningen stickas mönsterstickning enl. ovan arbetet ut. När arbetet mäter 18-(21)-25-(26)-28-(31) cm, stickas randning: mfg 4 varv 
– bfg 2 varv – mfg 2 varv. Sticka klart arbetet med bfg. När arbetet mäter 22-(25)-29-(30)-32-(35) cm, maskas av för nacken de mittersta 
18-(20)-22-(24)-24-(26) m. Sticka klart var sida för sig och maska av ytterligare 2,2 m mot nacken vartannat varv.Vänster axel: Sticka tills 
arbetet mäter 24-(27)-30-(32)-34-(37) cm = knäppkant. Maska av axelns maskor i mönsterstickning. Höger sida: Stickas lika som vänster 
men åt motsatta hållet. OBS sätt axelns maskor på en avmaskningsnål när arbetet mäter 24-(27)-30-(32)-34-(37) cm.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arb. mäter 20-(23)-26-(27)-29-(32) cm. Maska av för halsringningen de mit-
tersta 14-(16)-18-(20)-22-(24) m. Sticka klart var sida för sig och minska ytterligare på vartannat varv 3,2,1 m mot halsen. Vänster sida: 
När arbetet mäter 24-(27)-30-(32)-34-(37) cm, sticka 2 varv, gör 3 knapphål jämnt fördelat OBS det 3.e knapphålet placeras i halskanten. 
Sticka 3 varv. Maska av alla m. Höger sida: Sticka lika som för vänster, men åt andra hållet tills arbetet mäter 24-(27)-30-(32)-34-(37) cm. 
Sätt axelns maskor på en avmaskningsnål.
Ärmar: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 40-(44)-48-(50)-52-(54) m. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Öka på sista varvet 6 m jämnt fördelat. 
Byt till st nr 3 och slätstickning och randa enl. följande: mfg 4 varv – bfg 2 varv  - mfg 2 varv. Fortsätt med bfg resten av arbetet. Samtidigt 
sticka 6 varv och öka sen 1 m i var sida vart 8:e varv tills det finns 56-(60)-66-(70)-74-(76) m på stickan. När arbetet är 15-(17)-19-(21)-23-
(25) cm maskas av för ärmhål i var sida vartannat  varv 2,1-(2,1)-2,2-(2,2)-2,2,1-(2,2,1) m. Maska av rest m.
Kofta
Bakstycke och ärmar stickas lika som för jumper. Båda axelns m stickas lika som för höger sida på jumpern. 
Vänster framstycke: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 37-(39)-41-(43)-45-(47) m. Sticka resårstickning 2 rm 2 am i 3 cm. OBS! Lyft den sista 
m avigt och sticka den 1:a m vridet rät alla varv i framkanten. Efter resåren sätt framkantens 7 m på en säkerhetsnål eller tråd och låt vila. 
Byt till st 3 och slätstickning. Plocka upp 1 extra m mot framkanten = km. Sticka randning som för bakstycket. Minska för ärmhål och börja 
med mönsterstickning vid samma höjd som för bakstycket. När arbetet är 20-(23) 26-(27)-29-(32) cm minskas för halsringningen vartannat 
varv 6,3,2,1–(7,3,2,1)-7,3,2,1-(8,3,2,2)-8,3,2,2-(9,3,2,2) m. Sätt axelns m på en avmaskningsnål när arbetet är 24-(27)-30-(32)-34-(37) cm. 
Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt andra hållet. OBS! ca 1½ cm från nederkanten görs 1 knapphål.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka
Jumper: Sticka ihop höger axel. Halsringningen: plocka från rätsidan på stickor 2½ och mfg upp 1 m i var maska och varv. Hoppa över ca. 
var 5.e m. Se till att det blir ett jämt antal m. Sticka 1 varv rät, byt till bfg och resårstickning 2 rm 2 am och lyft sista m avigt och sticka sista 
m vridet rät alla varv i båda sidor. Glöm inte knapphålet i vänster sida. Sticka tills resåren är 2 cm. Maska av. Lägg vänster axels framkant 
omlott mot bakstycket drygt 1 cm och fäst mot ärmen. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i 3 knappar.
Kofta; Framkant på vänster sida. Sätt m från säkerhetsnålen (7 m) på st nr 2½ och plocka upp 1 extra m mot framstycket = km. Sticka med 
bfg resårstickning 2 rm 2 am till kanten, lätt sträckt, är lika långt som framstycket. (Lyft sista m i framkanten och sticka första m vridet rät i 
framkanten). Sätt m på en nål att vila.
Höger framkant: stickas lika vänster framkant. Sticka ytterligare 4-(4)-5-(5)-5-(5) knapphål jämnt fördelat OBS att sista knapphålet placeras 
i halskanten. Sätt m på en nål att vila. Sy ner framkanterna mot framstycket räta mot räta. Sticka ihop båda axlarna. Halskant: Plocka på 
st nr 2½ och mfg upp m på nålen för framkanten och 1 m i var m och varv runt halsringningen + de sista m från nålen. Hoppa över ca. var 
5:e m. Sticka 1 varv räta. Byt till bfg och resårstickning 2 rm 2 am i 2 cm. Gör 1 knapphål på varv 3 i höger framkant. Maska av i resår. Sy i 
ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
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OBS! Om du väljer att sticka i Bebe så gör flera stickprov 
för att kolla så att masktätheten stämmer och vilka stickor 
som passar ditt handlag. 
(Till Bebe rekommenderas stickor 4,0.)


