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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

MÖNSTER
Räkna ut mönstret från mitten Mönstret är över  
9 m. Börja och sluta mönstret med 6 maskor.  
Första och sista maskan stickas rät i var sida.

Varv 1: Rätsidan. 6 am, sticka 3 rm och dra 
den första över de båda andra. 6 am. 
Upprepa detta.

Varv 2: 6 rm, 1 am, ett omslag, 1 am, 6 rm. 
Upprepa detta

Varv 3: 6 am, 3 rm, 6 am. Upprepa detta

Varv 4: 6 rm, 3 am, 6 rm. Upprepa detta

Upprepa varv 1 – 4

BAKSTYCKE
Lägg upp 72 (77) 82 m på stickor 3,5 och sticka 
resår, 1 rm, 1 am, i 3,5 cm. Byt till stickor 4 och 
sticka mönsterstickning. När arbetet mäter 20 (23) 
26 cm avmaska 3, 2 m i var sida vartannat v för 
ärmhål. När arbetet mäter 33 (37) 41 cm, avmaska 
de mittersta 30 (31) 32 m för nacken och sticka var 
sida för sig. Avmaska 2 m mot nacken. När arbe-
tet mäter 34 (38) 42 cm, avmaska axelns 15 (16) 
18 m. Sticka andra axeln lika fast åt motsatt håll.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp 36 (38) 41 m på stickor nr 3,5 och sticka 
resår, 1 rm, 1 am, i 3,5 cm. Byt till stickor nr 4 och 
sticka mönsterstickning. När arbetet mäter 20 
(23) 26 cm avmaska i höger sida 3, 2 m vartannat 
varv. När arbetet mäter 28 (32) 36 cm avmaskas 
de första 5 (6) 6 m för halsen i vänster sida. Maska 
sedan av från vänster 4, 2, 2, 1,1,1. Maska av för 
axeln vid samma längd som på bakstycket.
Väster framstycke stickas spegelvänt mot höger 
framstycke.

ÄRMAR
Lägg upp 43(45) 47 m på stickor nr 3,5 och sticka 
resår, 1 rm, 1 am, i 3,5 cm. Byt till stickor nr 4 och 
sticka mönsterstickning. Öka innanför kantmas-
kan i var sida med 3 cm mellanrum (alla storlekar) 
tills det finns 57 (61) 65 m på stickan. De utlagda 
maskorna stickas avigvänd slätstickning. Lägg ev 
ökningarna tätare mot slutet. När arbetet mäter 
25 (29) 33 cm eller önskad längd avmaskas 3,2 
vartannat varv i var sida för ärmhål. Avmaska  
därefter de resterande m löst.

MONTERING
Sy axelsömmarna, Plocka upp runt halsen från rät-
sidan med början i höger sida 1 m i varje maska/
varv, hoppa över var 5:e m/v. Sticka resår, 1 rm,  
1 am, i 2 cm. Maska av i resår, löst. Plocka upp 
längs framkanterna på samma sätt och sticka resår 
2 cm. På ena framkanstsresåren (höger = flicka, 
vänster = pojke) görs 5 knapphål på andra varvet 
genom att sticka ihop 2 m. På nästa v läggs 2 nya 
maskor upp över de avmaskade m. Det första 
knapphålet görs över 3 m från överkanten och  
de övriga med jämna mellanrum. Maska av löst  
i resår vid 2 cm. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i 
knappar. Lycka till!

Marinblå barnkofta i återvunnen ull 

Garn: Ulligen 
Storlek: 1–2 (3–4) 5–6 år
Övervidd: 62 (68) 74 cm
Garnåtgång: 2 (3) 3 nystan
Stickor: 3,5 och 4 mm
Tillbehör: 5 knappar ca 1,5 cm i diameter
Masktäthet: 20 m och 29 v slätstickning på stickor nr 4 = 10 cm


