
Mönster 2804 ”Tidnings”kofta i Fiesta 
 

Strl:  S (M) L (XL) 

Bystvidd:  100 (112) 124 (130) cm 

Spännvidd: 124 (126)  131 (134) cm 

Hel längd:  83 (85) 85 (87) cm  

Garn:                   Fiesta (40 % viscose, 35 bomull, 25 % nylon, 50 g = 140 m)  

Garnåtgång: 13 (13) 14 (15)           n (fg. 9) 

Stickor:   Rundsticka 4 ½ 

Stickfasthet: 23 m slätstickning = 10 cm på stickor 4 ½          

 

1:a och sista m på alla varv stickas räta = kantmaska.    

 

Bakstycke/ärmar: Lägg upp 130 (142) 156 (166) m med st 4 ½ och sticka resår 

såhär: (1:a v är avigsidan). 1 km, 1 a, * 2 r, 2 a *, upprepa från * till * och avsluta 

med 2 r, 1 a, 1 km. Sticka totalt 5 cm resår. Fortsätt i slätstickning och minska på 

första v 12 (12) 16 (16) m jämnt fördelat till 118 (130) 142 (150) m. Sticka 

slätstickning tills arb mäter 53 (55) 55 (57) cm. Nu börjar ökningarna till ärmarna. 

Fortsätt i slätstickning och lägg upp 5 nya m i slutet av varje v, tills det är upplagt 85 

(80) 80 (80) nya m i var sida = 288 (290) 302 (310) m på stickan. Fortsätt i 

slätstickning tills arb mäter 10 cm före hel längd.  

Nu börjar avmaskningen på skrå till axeln, det börjar vid handleden. Maska av i var 

sida på vartannat v 14 m x 7 på alla strl. och därefter 12,12 (12,13) 10,10,10 

(10,10,13), SAMTIDIGT som de mittersta 40 (40) 42 (44) m sätts på en nål till hals, 

när arb mäter 3 cm före hel längd och var sida stickas färdig för sig.  

Avmaska ytterligare vid halsen på vart 4:e v 1,1 m, samtidigt med att det fortsatt 

avmaskas till skrå på axeln, som beskrivet tidigare. När alla axelavmaskningarna är 

gjorda, är det inga maskor kvar. Sticka den andra sidan färdig på samma sätt, dock 

spegelvänt.  

 

Vänster framstycke/ärmar: Framstycket börjar 5 cm upp, då resårkanten på 

framstyket stickas senare och mäter 5 cm. 

Lägg upp 34 (40) 46 (50) m med st 4 ½ och sticka 1 v aviga (1:a v är arbs avigsida). 

Nu börjar ökningarna till rundningen mot framkanten. Lägg upp 2 ny m i slutet av 

varvet, på vartannat v x 6 = 46 (52) 58 (62) m. Fortsätt med att öka 1 m innanför 

km på vart 4:e v, tills det är ökat till 59 (65) 71 (75) m. Fortsätt rakt upp i 

slätstickning tills arb mäter 48 (50) 50 (52) cm. (Detta är nu samma höjd som 



bakstycket, där det påbörjas ökningar till ärmar, (dock saknas de 5 cm resår nederst) 

och arbetet är 5 cm kortare än bakstycket). 

  

Börja ökningarna till ärmarna i arb.s högra sida (motsatt rundningen framtill) på 

samma sätt som på bakstycket.  

SAMTIDIGT börjar intagningar till v-ringning, när arb mäter 20 (20) 22 (22) cm före 

hel längd.  

Minska till v-ringning på vartannat v i halssidan, genom att sticka tills det är 3 m kvar 

på stickan (från rätsidan), sticka 2 m vr r tillsm, sticka 1 r. Upprepa på vartannat v – 

OBS – vid samma höjd som på bakstycket, avmaskas på skrå till axeln från 

ärmhålssidan på samma sätt, som på bakstycket. När det är avmaskat till v-ringning 

22 (22) 23 (24) ggr, stickas det sista stycket rakt upp, mendan de sista 

axelavmaskningarna görs. Vänster framstycke är färdigt.  

Höger framstycke: Sticka höger framstycke på samma sätt, dock spegelvänt. 

Intagningarna till v-ringning ligger i början av varvet från rätsidan och stickas såhär: 

1 r, 2 r tillsm.  

Montering: Sy skrå axelsömmarna. Sy ärm- och sidsömmarna.  

Framkanter: Plocka upp från rätsidan med lång rundsticka längs höger framkant, 

upp längs v-ringningen, runt i halsen (de vilande m stickas slätt), ned längs v-

ringningen och ned längs vänster framstycke.  

Det plockas upp såhär: 1 m i var m/v, hoppa över växelvis var 3:e och var 4:e m = 

ca. 173 (177) 180 (185) m på var framstycke (raka sidan + v-ringning). Därtill 

kommer halsmaskorna 40 (40) 42 (44) m och så är det den nedersta kanten på varje 

framstycke = 386 (394) 402 (414). Maskantalet skall vara delbart med 4 +2. Sticka 

resår * 2 r, 2 a * upprepa från * till * och avsluta med 2 a. 

På nästa v (rätsidan) ökas 5 m, där rundningen är på varje framstycke, såhär: Sticka 

fram till 6-8 m före rundningen, de nästa 2 a m i resåren stickas med ökning i mitten, 

så att 2 aviga blir till 3 aviga. Sticka 2 r, upprepa ökningen och upprepa på de nästa 3 

avigfälten, så att det i rundning är 25 m, som stickas såhär: 2 r, 3 a, 2 r, 3 , 2 r, 3 a, 

2 r, 3 a, 2 r, 3 a och fortsätt i resår 2 r, 2 a fram till 6-8 m före nästa rundning. Öka 5 

m i denna rundning på samma sätt som förut. Sticka vidare i resår, som maskorna 

visar, tills resåren mäter 5 cm. Maska av i resår, som maskorna visar.  

Sy den lilla kanten av resåren mot resåren på bakstycket. 

Ärmkanter: Plocka upp ca. 40 (44) 44 (48) m med st 3 ½ och sticka runt i resår, 2r, 

2 a totalt 2 cm. Avmaska i resår.  
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