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Stickad Damjacka

Storlek: XS-(S)-M-(L)-XL-(XXL)
Garnåtgång: Viola 7-(7)-8-(8)-8-(8) nystan á 100 gram
Viola Magic 1-(1)-1-(1)-1-(1) nystan á 100 gram
Stickor: nr 5,0
Design och beskrivning: ”Lappjäntas Syatelje”, Margita Thörnström

Bakstycke: 
Lägg upp 77-(89)-97-(109)-117-(125) m på st 5,0. Sticka 7 r varv. Sluta med ett avigt varv. 
Sticka nu bladmönster varv 1-19 enligt mönster 1. ( Kolla nu maskantalet, ev justera så att 
det stämmer med uppläggnings antalet). Byt till Viola Magic och hålmönster enligt mönster 
2. Byt till Viola och moss stickning i resten av arbetet enligt mönster 3. När arbetet mäter 35 
cm görs hålmönster (2) med Viola Magic. Fortsätt med moss stickning och garn Viola, tills 
arbetet mäter 42-(42)-45-(45)-45-(45) cm. Nu maskas det av för ärmhålet i var sida, 5-(7)-7-
(9)-11-(12) m. (kvar är 67-(75)-83-(91)-95-(101 m). Minska 2 m 3 ggr, 1 m 2 ggr i var sida tills 
det finns 59-(63)-67-(73)-75-(79)m. Sticka rakt tills ärmhålet mäter 20-(21)-22-(23)-24-(25)cm.. 
Sista varvet avigt. Minska för axeln. 6-(6)-6-(7)-7-(7)m i början av nästa varv, (kvar är 23-(27)-
31-(31)-33-(37) m). På nästa varv maskas resten av.

Framstycke Vänster: 
Lägg upp 42-(50)-54-(58)-62-(66)m. Sticka 7 r varv. Sista varvet avigt. De yttersta 7 m stickas 
räta hela framstycket. Sticka varv 1-19 i bladmönster enligt mönster 1. (kvar är 37-(45)-47-
(53)-57-(61)m). Byt till Viola Magic och gör hålmönster enligt mönster 2. Byt till Viola och 
moss stickning. När arbetet mäter 35 cm byt till Viola Magic och sticka hålmönster enligt 
mönster 2. Byt till Viola och sticka enligt mönster 3. Sticka moss stickning tills stycket mäter 
42-(42)-45-(45)-45-(45) sm. Maska av för ärmhålet 5-(5)-7-(9)-11-(12) m, (kvar är 37-(45)-47-
(49)-51-(54) m). Minska 2 m 1 gång. 1m 2-(3)-4-(6)-8-(8) ggr.

(kvar är 33-(40)-41-(41)-43-(46) m). Sticka 7-(7)-8-(8)-9-(9) cm kortare än bakstycket. Minska nu 
för halsen. Maska av 6-(7)-7-(7)-7-(8)m. (kvar är 27-(33)-34-(34)-36-(38) m). Sen 4 m 1 gång, 
2m 1 gång -(4 m 1 gång, 2 m 1 gång) - 4 m 2 ggr, 2 m 2 ggr -(4 m 2 ggr, 2 m 2 ggr)- 4 m 3 
ggr, 2 m 3 ggr -( 4 m 4 ggr, 2 m 4 ggr). Maska av för axel när ärmhålet mäter 20-(21)-22-(23)-
24-(25) cm 6-(7)-7-(7)-7-(7)m. Maska av resten, sticka höger stycke, då åt motsatt håll och 
glöm inte att mäta ut för 3-5 knapphål efter hålvarvet i midjan.

Knapphålen stickas innanför de 2 yttre maskorna och maska av 2 m. Sticka varvet ut. På 
nästa varv lägg upp 2 nya maskor. Glöm inte de 5 räta maskorna som stickas hela arbetet 
igenom.

Ärmar: 
Lägg up 37-(41)-41-(45)-45-(49) m. Sticka 7 räta varv, ( 1 varv på avigsidan ). Sticka blad-
mönster 1 över varv 1-19. Därefter hålvarven enligt mönster 2. Fortsätt därefter med moss 
stickningen och kolla maskantalet så att det stämmer med upplägget, annars justera. Öka 
1 m i var sida jämnt fördelat tills det finns 57-(63)-69-(75)-83-(89) m. Arb mäter 43 cm eller 
önskad längd. Maska av 3-(4)-4-(5)-6-(6) m i var sida i början av nästa 2 varv, (kvar är 51-(55)-
61-(65)-71-(77) m), och 1 m i var sida tills det finns 13-(15)-23-(27)-33-(41) m kvar. Maska av 
alla nästa varv. Sticka en ärm till.
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Kragen: 
Lägg upp 77-(81)-89-(93)-97-(101) m. Sticka rätstickning i 7 varv. Sedan bladmönster 1 varv 
1-19. Minska på nästa varv 0-(4)-4-(0)-4-(0) m jämnt fördelat över varvet. (kvar är 77-(77)-85-
(93)-93-(101) m). Nästa varv stickas rät. Nästa varv sticka 5 m * minska 1 m genom att sticka 
2 m tillsammans, sticka 5 m*. Upprepas varvet ut. (kvar är 59-(59)-65-(71)-71-(77) m). Sticka 
rätstickning i 7 varv och fortsätt minska 5-(5)-6-(6)-7-(7) m i var sida till det finns 29-(29)-29-
(35)-35-(35) m. Maska av löst.

Vänster och höger band: 
Plocka upp de 5 m från nålen och sticka räta varv till den blir lika lång som kragen. Maska av 
och plocka upp den andra och sticka lika.

Montering:  
Sy ihop koftan med maskstygn. Pressa lätt på sömmarna och på bladbården. Sy i passande 
knappar. Gör snoddar att trä i midjan. eller virka luftmaskor till en lång remsa att trä i midjan. 
Tränsa runt knapphålen. Sy i knappar.

Vill man ha en stadigare snodd, virka lm så långt man vill ha den. Vänd med 1 lm, virka fm 
varvet ut. Fäst trådarna och trä i jackans hålvarv. Lyft maska i början av varje varv: Lyft 1:a

Mönster 1 Bladmönster

V 1. 1a *1r 1a 1r 1a 1r i samma m, 1 a maska*. Upprepa * till * varvet ut.
V 2. 1r *5a 1r*. Upprepa * till * varvet ut.
V 3. 1a *5r 1a*. Upprepa * till * varvet ut.
V 4.  Lika som v 2.
V 5.  1a * Sticka 2r tills. 1r 2r tills 1a*. Upprepa * till * varvet ut.
V 6.  1r *3a 1r* upprepa varvet ut.

V 7.  2a *1öhpt 1r 1a 1r 1a 1r i samma m, 1a*. Upprepa * till * varvet ut.
V 8.  2r *5a 1r* upprepa *till* varvet ut
V 9.  2a *5r 1a* upprepa *till* varvet ut
V 10. 2r *5a 1r* upprepa *till* varvet ut
V 11.  2a *2 tills 1r 2 tills 1 a*. Upprepa * till * varvet ut
V 12.  2r * 3a 1r*. Upprepa * till * varvet ut

V 13.  1a *1öhpt 1r 1a 1r 1a 1r i samma m 1a*. Upprepa * till * varvet ut
V 14.  1r *5a 1r*. Upprepa * till * varvet ut
V 15.  1a *5r 1a*. Upprepa * till * varvet ut
V 16.  1r *5a 1r*. Upprepa * till * varvet ut
V 17.  1a *2 tills 1r 2 tills 1r*. Upprepa * till * varvt ut
V 18.  1r *3a 1r*. Upprepa * till * varvet ut
V 19.  1a *1öhpt, 1a, plocka upp en maska som stickas avigt* 

Sluta med ett rätvarv från avigsidan. Byt garn till Viola Magic. VIKTIGT INNAN GARNBYTE! 
Kolla att det finns samma antal maskor som vid uppläggning. OBS VIKTIGT!  När man tar 
ihop på varv 5, 2 m tills med stickan bakifrån, 1r 2 m tills framifrån.

Mönster 2  Hålvarven

Sticka 3 r varv. Mönstret görs från avigsidan. 1r *1 omsl 2m tills* Upprepa *till* varvet ut. 
Sticka 2 r varv.

Mönster 3  Dubbel Mosstickning

V1.  1r *1a 1r* upprepa *till* varvet ut
V2. 1a *1r 1a* upprepa *till* varvet ut
Upprepa dessa 2 varv arbetet igenom.
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omsl = omslag
V = varv
m = maska
tills = tillsammans
r = rät maska
a = avig maska
öhpt = lyft 1:a m, 
sticka ihop 2 m, drag 
den lyfta m över de 
2 ihopstickade m.


