
Mönster 1623-2 Sommarkofta i dubbel Linéa 
 

 

Strl:                  S            (M)           L          (XL) 

 

Övervidd:       92          (98)         108      (116)    cm 

 

Hel längd:     66           (68)         72       (73)      cm 

 
Garn:                 Linéa (34% lin, 29 % bomull, 37 % viskos 50 g = 215 m) från Cewec        

 

Garnåtgång: 

Råvit fg 02:     6             (7)          8          (9)      n 

 

Grön fg 19:        4             (4)           5         (6)      n 

 

 

 

Stickor:               Rundst 3,5, 40 och 60 cm, rundst 4,5, 40 och 60 och evt. 80 cm,       

                            Virknål 3 

 
Stickfasthet:      20 maskor slätstickning med dubbelt garn = 10 cm på st 4,5 

 
Info:                   Hela arbetet stickas med 2 trådar. 
                           Ökningar: Plocka upp länken mellan 2 maskor och sticka den     
                          vridet rätt, (för att det inte skall bli hål i arbetet) 

                  Koftan stickas uppifrån och ner. Stickas i slätstickning, 
undantaget alla kanter, som stickas i mosstickning 
Mosstickning: *1 r, 1 a*, stickas motsatt på nästa v 

 

 

Knapphålskant: Sticka första knapphålet efter 2 cm,  
därefter stickas det knapphål med 8 cm mellanrum. Totalt 7  
knapphål. 

 

Knapphål: Sticka 1:a maskan, sticka 2 m r tillsammans, 

omslag 2 ggr, sticka 2 m vridet r tillsammans. På nästa v 

stickas det 1 rät-1a i det dubbla omslaget. 
 
Lägg upp 134 (140) 152 (158) maskor med st 3,5 och dubbelt garn fg 02. Sticka 5 
varv mosstickning, (1:a v är arbetets avigsida). Byt till rundst 4,5 och sticka nästa 
varv såhär: 6 m mosstickning = framkant, sticka 20 (21) 23 (24) m slätstickning, = 
1:a framstycket, sätt en markör om de nästa 2 m, sticka 20 (21) 23 (24) m = 1:a 
ärmen, sätt en markör om de nästa 2 m, sticka 34 (36) 40 (42) = bakstycket, sätt 
en markör om de nästa 2 m, sticka 20 (21) 23 (24) m = 2:a ärmen, sätt en markör 
om de nästa 2 m, sticka 20 (21) 23 (24) m slätstickning = 2:a framstycket, avsluta 
med 6 m mosstickning = framkant. Sticka aviga tillbaka, innanför de 6 km i var sida. 

Nu börjar raglanökningarna: Sticka fram till första markören, *plocka upp länken och 
sticka den vr r, sticka de 2 märkmaskorna, plocka upp länken och sticka den vr r.* 
Upprepa från * till * vid de nästa 3 markörerna = 8 m ökat på arb. 

 

Upprepa ökningarna på vartannat v totalt 19 (20) 22 (23) ggr = 286 (300) 328 
(342) m. Sticka 2 varv rakt upp . 



På nästa v (från avigsidan) sätts ärmarnas maskor att vila såhär: 
 

Sticka framstyckets maskor inkl. den första av de markerade maskorna, sticka nu de 
nästa 60 (63) 69 (72) m = ärmmaskorna samt den 1:a av de nästa 2 märkmaskorna, 
dessa sätts därefter på en nål att vila. Sticka bakstyckets m inkl. den ena markerade 
m på var sida = 82 (86) 94 (98) m, sticka nu de nästa 60 (63) 6 9  (72) m = 
ärmmaskorna på en nål att vila och sticka det sista framstyckets m inkl. 
märkmaskan. 

Tag av den ena tråden och fortsätt med 1 tråd av var färg. Sticka fram till de vilande 
ärmmaskorna, lägg upp 10 (12) 16 (18) nya m under ärmen, sticka fram till de 
vilande ärmmaskorna i motsatt sida, lägg upp 10 (12) 16 (18) nya maskor under 
denna ärm, sticka varvet ut. Det är nu 184 (196) 216 (232) maskor på stickan. 

Sätt en markör under var ärm, mitt i de nya m. 
 

Sticka 5 cm rakt upp. Nu börjar ökningarna i var sida. Sticka fram till 1 m före 
markören, öka 1 m, sticka 2 m (markören sitter mitt emellan dessa 2 m), sticka 
fram till 1 m före nästa markör, öka 1 m, sticka 2 r, (markör 2 sitter mitt emellan 
dessa 2 m), öka 1 m, sticka varvet ut. 

Upprepa ökningarna på var 5 cm, ytterligare 6 (6) 7 (8) ggr = 212 (224) 248 
(268) m. 

SAMTIDIGT, när det är stickat 26 (26) 27 (28) cm från de nyupplagda  m under 
ärmen, byts fg 02 och det fortsätter med dubbelt fg 19. När arb, mätt från under 
ärmen, mäter 42 (44) 48 (50) cm, stickas det 8 varv mosstickning. Maska av i 
mosstickning 

Ärmar: Med lilla rundst 4½, och dubbelt fg 02 plockas det upp maskor. Börja mitt 
under ärmen och plocka upp 5 (6) 8 (9) m sticka de vilande ärmmaskorna, avsluta 
med att plocka upp 5 (6) 8 (9) maskor. Sätt en markör vid varvets början = mitt 
under ärmen. Det är totalt 70 (75) 85 (90)maskor. 

När ärmen mäter 3 cm, börjar intagningarna. Sticka 2 r tillsm, sticka tills det är 2 m 
kvar på varvet, sticka 2 vr r tillsm. Upprepa intagningarna med 3 cm’s mellanrum 
totalt 11 (12) 14 (14) ggr =48 (51) 57 (62) kvar. Sticka tills ärmen mäter 43 cm. Byt 
till st 3½ och sticka 5 varv mosstickning. Maska av i mosstickning 

Montering: Sy i knappar. 
 

Halskant: Med virknål 3½ och fg 02 virkas 1 v fm, dubbelt garn, längs den 
översta kanten. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka. 
 

 
 

Design: Jette Strombski 
 

 


