
Mönster 4604 November kofta  
 

Strl:  S (M) L XL 

Övervidd:  94 (103) 112 (119) cm. 

Hel längd:  54 (56) 58 (60) cm. 

Ärmlängd:  43 (43) 42 (42) cm. 

Garn:  Dolce Mohair (60% mohair/40% acryl) 50 gram =150 m 

Grön fg 883 2 (2) 3 3 

Beige fg 718 1 (1) 2 2  

Gul fg 284  1 (1) 1 1  

Svart fg 200 2 (2) 3 3 

Glitter fg 8213 1 (1) 2 2 

Stickfasthet: 16 m slätstickning = 10 cm på stickor 6 

 

Bak/framstycke: Lägg med st 6 och grönt upp – 151 (165) 179 (191) m och sticka 

resår så här (1:a v är arb avigsida): 1 km * 1 a, 1 r * upprepa från * till *, avsluta 

med 1 a, 1 km. Sticka totalt 4 cm resår. Fortsätt i slätstickning innanför 3 m i var sida 

som hela tiden stickas så här från rätsidan: 1 km, 1 r, 1 a, - sticka tills det är 3 m 

kvar på stickan, de stickas 1 a, 1 r, 1 km. Sticka tills arb mäter 7 cm. Byt till beige 

och sticka tills arb mäter 17 (18) 18 (19) cm. Fortsätt i ränder 3 cm gul, 3 cm grön 

tills arb mäter 29 cm. Byt till svart i (kombi med glitter) och sticka tills arb mäter 33 

(34) 35 (36). Byt till svart resten av bak/framstycke. Sticka 1 v med denna färg och 

maska samtidigt av 1 m till ärmhål så här: 

Sticka 37 (41) 44 (47) m framstycke, maska av 1 m till ärmhål, sticka 75 (81) 89 

(95) m bakstycket, maska av 1 m till ärmhål, sticka 37 (41) 44 (47) m framstycke. 

Sticka var del färdig för sig. 

Bakstycke: Fortsätt rakt upp till 2 cm före hel längd. Sticka nu resår över de 

mittersta m så här: Sticka slätstickning över de första 24 (26) 29 (31) m, sticka * 1 a, 

1 r * över de nästa 27 (29) 31 (33) m, avsluta med 1 a, sticka slätstickning över de 

sista 24 (26) 29 (31) m. Fortsätt på detta sätt de sista 2 cm till hel längd. Sista varvet 

stickas så här: Sticka slätstickning fram till resårmaskorna, maska av dessa i resår, 

sticka slätstickning varvet ut. Låt axelmaskorna vila medans framstyckena stickas.  

Framstycke vänster: Fortsätt med slätstickning och minska in till v-ringning genom 

att sticka – från rätsidan -  tills det är 5 m kvar, sticka 2 vr r tillsammans, sticka de 3 

framkantsmaskorna. Upprepa intagninganra på vartannat v tills det är 24 (26) 29 (31) 

m på stickan. Vid hel längd sätts m att vila till axeln. 



Framstycke höger: Fortsätt i slätstickning och minska till v-ringning i början av 

varvet så här: 3 framkantsmaskor, 2 r tillsm, sticka slätstickning varvet ut. Upprepa 

intagningarna på vartannat v tills det är 24 (26) 29 (31) m på stickan. Vid hel längd, 

sätts m att vila till axeln.  

OBS – läs hela stycket ärmar innan det stickas.  

Ärmar: Lägg med beige och på st 6 upp 40 (42) 42 (44) m, sticka resår, 1 r, 1 a i 

totalt 3 cm. Fortsätt i slätstickning och öka på 1:a v jämnt fördelat till 60 (62) 66 (68) 

m. Sticka tills ärmen mäter 7 cm, byt till gul och sticka 3 cm, byt till grön och sticka 3 

cm, byt till gul och sticka 3 cm, byt till grön och sticka 3 cm, byt till gul och sticka 3 

cm, byt till grön och sticka 3 cm, byt till gul och sticka 3 cm. Byt till svart/svart glitter, 

och sticka 4 cm. Fortsätt i svart resten av arbetet. SAMTIDIGT när ärmen mäter 15 

cm börjar ökningarna. Öka 1 m i var sida innanför kantmaskorna. Upprepa ökningarna 

när ärmen mäter 20 cm och vid 25 cm = 66 (68) 72 (74) m. Fortsätt randmönstret 

som beskrivet och avsluta med att sticka med svart tills ärmen mäter 43 (43) 42 (42) 

cm. Maska av alla m. Sticka en ärm till. 

Montering: Sticka ihop axlarna. Sy i ärmarna. Sy ärmsömmarna. Lägg arb mellan 

fuktiga dukar och låt det torka.  

 

Design och mönster: Sanne Lousdal  

 

 

 

  

 


