
Mönster 4305-2 Kort kofta i raglan, räta och hålmönster 
 
Storlek: S (M) L (XL) 
 
Övervidd:  90 (96) 101 (108) cm 
 
Längd från  
ärmhål ca.:     24 (24)  28 (28) cm 
 
Garn:  Papyrus fg 19 (78 %  bomull, 22 % silke) 50 gram = 120 meter 
 
Garnåtgång: 5 (6) 7 (8) n 
  
Stickor: Rundstickor 3½  
 
Tillbehör:             3          (3)       4         (4) små knappar 
 
Stickfasthet: 21 m slätstickning  = 10 cm   
 30/31 v slätstickning  = 10 cm  
 
Info Lyft 1:a m och sticka i bakre maskbågen på sista m på resåren. 
 

Hålmönster över 13 m: 
V1 och alla avigsidevarv: aviga. 

V2: omslag, 2 r vr tillsm, 9 r, 2 r tillsm, omslag. 
V4: 1 r, omslag, 2 r vr tillsm, 7 r, 2 r tillsm, omslag, 1 r. 
V6: 2 r, omslag, 2 r vr tillsm, 5 r, 2 r tillsm, omslag, 2 r. 

V8: 3 r, omslag, 2 r vr tillsm, 3 r, 2 r tillsm, omslag, 3 r. 
V10: 4 r, omslag, 2 r vr tillsm, 1 r, 2 r tillsm, omslag, 4 r. 

V12: 5 r, omslag, 3 r tillsm (= lyft 1:a m, 2 r tillsm. Drag den lyfta m över den stickade 
m), omslag, 5 r. 
Dessa 12 v utgör mönstret och upprepas 

 
 
 
Koftan stickas uppifrån i ett stycke, fram och tillbaka på rundst: 
Lägg upp 124 (132) 136 (144) m och sticka 8 v räta, på 4:e v stickas 1 knapphål så här: r till de 
sista 4 m, 2 r vr tillsm, omslag, 2 r.  
Fortsätt i räta, MEN samtidigt ökas till raglan på varje rätsidevarv så här:  
21 (22) 23 (24) r (= vänster framstycke), omslag (= 1 ökning), 2 r, omslag, 18 (20) 20 (22) r (= 
vänster ärm), omslag, 2 r, omslag, 38 (40) 42 (44) r (= bakstycket), omslag, 2 r, omslag, 18 (20) 20 
(22) r (= höger ärm, omslag, 2 r, omslag, 21 (22) 23 (24) r (= höger framstycke). Fortsätt 
raglanökningarna på vartannat v (= varje rätsidev), för varje ökningsvarv blir det 1 m mer på 
framstyckena och 2 m mer på ärmar och bakstycke, OCH samtidigt stickas 1 knapphål på vart 
40:ev/20:e rätrille. 
När det totalt är stickat 24 v räta/12 rätriller, fortsätt i slätstickning och hålmönster så här: 
Alla avigsidevarv 6 r, a till de sista 6 m, 6 r. 
Alla rätsidev: 14 (15) 16 (17) r, hålmönster över de nästa 13 m, r till de sista 27 (28) 29 (30) m, 
hålmönster över de nästa 13 m, r v ut. 
När det är 86 (90) 98 (104) m mellan ökningarna på bakstycket, stickas ärmar så här: sticka över 
vänster framstyckets 47 (50) 54 (57) m (inkl. den 1:a m av de 2 m mellan omslagen). Tag av 



garnet. Lägg upp 3 nya m, fortsätt över vänster ärms 70 (74) 80 (86) m, lägg upp 3 m i slutet av v 
(= 76 (80) 86 (92) m). Sticka 24 v räta/12 rätriller, maska av alla m elastiskt. 
Sticka höger ärm på samma sätt. Sy ärmsömmarna. 
Nu stickas kroppen så här: sätt till garnet där du avbröt vid vänster ärm (detta är för att undvika 
trådar, som skall fästas vid framkanterna), sticka upp 6 m över de upplagda ärmmaskorna, fortsätt 
över bakstycket, höger ärm och höger framstycke, och fortsät därefter över alla m. 
Fortsätt därefter i slätstickning och hålmönster som innan, det stickas knapphål i knappslån, tills 
det är 3 (3) 4 (4) totalt. 
När det är stickat 7 (7) 8 (8) hålmönsterrapporter, avslutas med 20 v räta/10 rätriller, maska av alla 
m elastiskt. 
 
Montering: Pressa koftan försiktigt från avigsidan evt. med en fuktig duk mellan strykjärn och 
kofta. Sy i knappar. 
 
Design och opskrift: Susanne Gustafsson  


