
Mönster 4308 Kofta med ränder i Papyrus  
 

Strl:  S (M) L (XL) XXL 

Bystvidd:  92 (100) 108 (116) 124 cm  

Hel längd:  56 (58) 60 (62)   62 cm  

Ärmlängd:  43 (43) 44 (44)   44 cm  

Garn:   Papyrus (78 % Bomull, 22 % silke) 50 gram = 120 meter.  

Garnåtgång: 

Vintervit fg 02 3 (4) 4 (5) 5 n                   

Beige fg 22 3 (4) 4 (5) 5 n 

Kontrast fg 14 1 (2) 2 (2) 2 n 

Stickor:   Rundsticka 3½ och 4   

Stickfasthet: 20 m slätstickning = 10 cm på stickor 4 

Info: 1:a och sista m stickas räta på alla v och är kantmaska (km) 

 

Bak/Framstycke: Lägg med rundst 3½ och kontrastfärg upp 184 (200) 216 (232) 

248 m och sticka 6 v slätstickning fram och tillbaka. ( 1:a v stickas avigt och är 

avigsidan av arb) , Sticka 1 v räta från avigsidan till omvikningskant och sticka åter 6 

varv slätstickning. Byt till st 4.  

*Byt till vintervit och sticka 4 v slätstickning, byt till beige och sticka 4 v slätstickning* 

Upprepa från * till* hela arb igenom. Sticka rakt upp tills arb mäter 37 (38) 40 (41) 

40 cm (mätt från omvikningskanten). Dela arbetet så här: Sticka 44 (48) 52 (56) 60 

m slätstickning, avmaska 2 m till ärmhål, sticka 92 (100) 108 (116) 124 m bakstycke, 

avmaska 2 m till ärmhål, sticka 44 (48) 52 (56) 60m slätstickning. Sticka var del 

färdig för sig. 

Höger framstycke: Fortsätt rakt upp i randmönster, tills arb mäter 12 cm före hel 

längd (mätt från omvikningskanten). Sticka nu de nästa 17 (19) 21 (23) 25 m från 

avigsidan och sätt dem att vila – sticka varvet ut. Minska därefter vidare för halsen, 

genom att avmaska från avigsidan, på vartannat v 2,2,2,1,1 m = 19 (21) 23 (25) 27 

m kvar, som sätts på en tråd vid hel längd. Avsluta gärna med 2 varv av en rand.  

Vänster framstycke: Stickas som högra, men spegelvänt.  OBS – det är smart att 

börja med ett varv från rätsidan, in mot mitten av framstycket. Då blir maskorna 

stickade och satta att vila på samma ”varv” i färgen, som på höger framstycke. Alla 

avmaskningar för halsen, sker då från rätsidan och det blir även här på samma varv 

på höjden (så färgen inte ” hopppar” vid halsringningen) 



Bakstycke – 92 (100) 108 (116) 124 m. Fortsätt rakt upp till 3 cm före hel längd. 

Sätt de mitterste 48 (52) 56 (60) 64 m på en tråd till nacke och sticka var sida färdig 

för sig. Avmaska ytterligare vid nacken, 2,1 m = 19 (21) 23 (25) 27 m kvar, som 

sätts på en tråd vid hel längd. Sticka den andra sidan färdig på samma sätt, men 

spegelvänt.  

Ärmar: Lägg med st 3½ och kontrastfärg upp 40 (40) 42 (42) 44 m , sticka 6 v 

slätstickning fram och tillbaka (1:a v är avigsidan). Sticka 1 v räta från avigsidan, 

sticka åter 6 varv slätstickning. Byt till st 4 och fortsätt i randmönster. När arb mäter 

5 (4) 4 (4) 4 cm börjar ökningarna. Öka 1 m i var sida innanför km. Upprepa 

ökningarna på var 2 (1½) 1½ (1½) 1½ cm tills det är 76 (80) 84 (84) 88 m på 

stickan. Vid hel längd, avmaskas alla m. Se gärna till så det slutar med en hel rand. 

Sticka en ärm till.  

Sticka ihop axlarna 

Framkant höger: Plocka med st 3½ och kontrastfärg upp 1 m i varje v, men hoppa 

över ca vart 4:e v. Ca 90 (94) 98 (102) m. Plocka upp – frem till de vilande m vid 

halsen. Sticka 6 v slätstickning, sticka 1 v räta från avigsidan, sticka 6 v slätstickning 

och avmaska.  

Framkant vänster: Börja vid halsens vilande m och plocka upp som på höger 

framkant. Sticka på samma sätt och maska av. 

Vik framkanter om mot avigsidan och sy fast. 

Halskant: Plocka upp upp längs översta delen av omvikningsframkanten, sticka de 

vilande halskantsmaskorna i slätstickning, plocka upp m fram till de vilande 

nackmaskorna, sticka dessa i slätstickning, plocka upp m fram till de vilande 

halsmaskorna i motsatt sida och sticka dessa i slätstickning, plocka upp m längs 

omvikningskanten fram. Ca 154 (156) 158 (160) sticka slätstickning och minska på 

första v 30 m jämnt fördelat. Sticka 6 v slätstickning. Sticka 1 v räta från avigsidan till 

omvikningskant, sticka 6 v slätstickning. Maska av. Vik halskanten om mot avigsidan 

och sy fast.   

Montering: Sy i ärmarna. Sy ärmsömmarna.  

Lägg arbetet mellan fuktiga dukar och låt det torka. Sy evt i tryckknappar i jackan, 

om så önskas.  
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