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V-ringad svartvit kofta med mucher

Garn: Karin
Garnåtgång: 5 nystan svart, 5 nystan vit
Storlek: S (M) L
Stickor: rundsticka nr 6
Virknål: nr 4 (till ögla för knapp)
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design
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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

* SÅ HÄR GÖR 
DU EN MUSCH
Sticka 5 m i  
samma m, växel-
vis i den främre 
och den bakre 
maskbågen. Vänd, 
sticka 5 aviga, 
vänd, sticka 5 
räta, vänd, sticka  
5 aviga, vänd och sticka med dessa 
5 m. Lyft första m ostickad, ihop 2 
och dra den lyfta över de ihopstick-
ade. Sticka ihop de två sista och 
dra m över dessa. Då har du åter 1 
m på stickan. 

Två färdiga muscher. 

Lägg upp 30 (35) 40 m med stickor nr 6 och 
sticka tills du har en kvadrat. Maska av. Du ska 
totalt ha 6 svarta och 6 vita rutor. 

Sticka 4 svarta och 4 vita kvadratiska rutor. 

1 svart och 1 vit ruta ska sneddas för halsen: 
Sticka 3 cm, sedan minskar du 1 m vartannat 
varv tills du har 15 m kvar, fortsätt tills rutan 
har två lika långa sidor. 

På 1 svart och 1 vit ruta kan du sticka muscher 
(bollar), se förklaring till höger, samt olika  
exempel på mönster.

Sy ihop rutorna som ett schackmönster.  
Ryggen har 6 rutor. Varje framstycke har  
3 rutor (rutorna för halsen högst upp och ru-
torna med muscher i mitten). Lämna öppet  
i sidorna på den nedersta rutan. Sy ihop 
axeln.

Ärmar: Sticka ärmen uppifrån. Plocka upp 80 
(86) 92 m uppifrån jämnt över den  
översta rutan, med svart garn på den vita 
rutan (sticka halva ärmen svart och halva vit). 
Minska på första varvet ca 20 m. Sticka ett 
varv, minska sedan 5 m. Fortsätt så tills du  
har ca 40 (46) 52 m. Sticka ärmen utan fler 
minskningar till önskad längd. Andra ärmen 
stickas med först vitt garn, sedan svart, vitt 
och sist svart igen. Sy ihop ärmen i sidan ner 
till slutet av den andra rutan, lämna sista rutan 
öppen.

Fäst alla garnändar och sy i två stora svarta 
knappar på den översta vita rutan på fram- 
stycket. Virka två öglor som knapphål på den 
svarta rutan. Smycka koftan efter tycke och 
smak, exempelvis en rand med svarta knappar 
längs axeln på den vita rutan.

Lycka till! 

Varianter på mönster på rutorna.



Öppet Öppet

Tröjan är ihopsydd med efterstygn  
och avigan utåt. Men det är förstås en 
smaksak.


