2529

Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Storlek:
XS
Garnåtgång: 11

(S) M (L) XL
(11) 14 (14) 15 n.fg 05, 12, 560

Mönstrad damkofta med fickor
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
2529
			
Storlek
XS
S
Plaggets mått,		
Bröstvidd:
84
(90)
Hel längd:
52
(54)
Garnåtgång:
5
(5)
3
(3)
3
(3)
Stickor:
Rundstickor:
Tillbehör:

M

L

XL

96
56
6
4
4

(102)
(58)
(6)
(4)
(4)

108
60
7
4
4

cm
cm
n.fg 1 (ljusgrå 12)
n.fg 2 (lilarosa 560)
n.fg 3 (oblekt 05)

Svarta Fåret 3 mm och 3½ mm
Svarta Fåret 3 mm och 3½ mm, 80 mm
6 knappar (i fg 1)

Masktäthet: 26 m och 48 v mönsterstickning på stickor 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten
får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Mönsterstickning:
OBS! Se till att garnet alltid läggs på avigsidan då 1 m lyfts (garnet ska ligga bakom arb vid räta v och framför
arb vid aviga v), samt att de lyfta maskorna ej vrids. När maskor läggs till eller avmaskas, förskjuts mönstret.
Sticka alltid kantm, lyft inte över den.
v1 (från räts) fg 1: rm
v2 (från avigs) fg 1: am
v3 fg2: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v4 fg2: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v5 fg3: rm
v6 fg3: am
v7 fg1: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.
v8 fg1: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.
v9 fg2: rm
v10 fg2: am
v11 fg3: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v12 fg3: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v13 fg1: rm
v14 fg1: am
v15 fg2: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.
v16 fg2: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.
v17 fg3: rm
v18 fg3: am
v19 fg1: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v20 fg1: kantm, X 1 rm, lyft över 1 m utan att sticka den X, avsluta med 1 rm, kantm.
v21 fg 2: rm
v22 fg 2: am
v23 fg 3: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.
v24 fg 3: kantm, X lyft över 1 m utan att sticka den, 1 rm X, avsluta med att lyfta över 1 m utan att sticka den,
kantm.

Repetera från X till X. Repetera v1-24.
KOFTA
Fram- och bakstycke, upp till ärmhålet: Lägg upp 213 (229) 245 (261) 277 m med fg 1, rundst 3 och sticka
resårst i 2 cm: kantm, X 1 am, 1 rm X, avsluta med 1 am, kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am
på am. Rundsticka används för att ett stort antal maskor ska få plats. Sticka fram och tillbaka, som med raka
stickor. Avsluta med ett v från avigs. Byt till rundst 3½ och sticka mönsterstickning till arb slut. Sticka fickorna
då arb mäter 11 (11½) 12 (12½) 13 cm. Sticka från räts: kantm, sticka 11 (12) 13 (14) 15 m mönsterst, sticka
sedan slätst med fg 1 med raka st 3½ på följ 28 (30) 32 (34) 36 m (=fickpåsen). Sticka fickpåsen separat, i slätst,
till den mäter 17 (18) 19 (20) 21 cm. Avsluta med ett avigt v. Vik fickpåsen på mitten, fortsätt sticka mönsterst
med rundst från räts, ta bort de korta stickorna. Fortsätt sticka mönsterst till 40 (43) 46 (49) 52 m finns kvar
på rundst. Sticka en ficka till, på samma sätt. Kontrollera efteråt att det åter finns 213 (229) 245 (261) 277 m
på stickan. Börja maska av för ärmhålet då arb mäter 35 (36) 37 (38) 39 cm. Sticka: kantm, sticka 49 (53) 57
(61) 65 m, maska av 4 m, sticka 105 (113) 121 (129) 137 m, maska av 4 m, sticka 49 (53) 57 (61) 65 m, kantm.
Sticka sedan fram- och bakstycket separat. Fortsätt sticka på rundst eller byt till raka stickor.
Framstycke, fortsättning: Sticka de 2 m mot ärmhålet tills, varje v, 5 (6) 7 (7) 8 ggr. Sticka de 2 m mot ärmhålet
tills, vartannat v, 3 (3) 3 (4) 4 ggr. Sticka de 2 m mot ärmhålet tills, vart 4:e v, 2 ggr. Det finns nu 40 (43) 46
(49) 52 m på stickan. När arb mäter 43 (44½) 46 (48) 49½ cm, börja forma halsringningen. Maska av 5 m i
början av nästa v som startar från mitt fram. Sticka 1 v. Maska av 3 m i början av följ v. Sticka de 2 m mot
halsöppningen tills, varje v, 5 (6) 6 (7) 8 ggr. Sticka de 2 m mot halsöppningen tills, vartannat v, 4 (4) 5 (5) 5
ggr. Sticka de 2 m mot halsöppningen tills, vart 4:e v, 3 ggr. Sticka till arb mäter 52 (54) 56 (58) 60 cm. Maska
av 10 (11) 12 (13) 14 m i början av följ v som startar från yttre axeln. Sticka 1 v. Maska av de rest 10 (11) 12
(13) 14 m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Bakstycke, fortsättning: Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 5 (6) 7 (7) 8 ggr. Sticka de första 2 m
och de sista 2 m tills, vartannat v, 3 (3) 3 (4) 4 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 2 ggr.
Det finns nu 85 (91) 97 (103) 109 m på stickan. När arb mäter 50 (52) 54 (56) 58 cm, maska av de mittersta 39
(41) 43 (45) 47 m. Sticka var sida för sig. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. Sticka till arb mäter 52
(54) 56 (58) 60 cm. Maska av 10 (11) 12 (13) 14 m i början av följ v som startar från yttre axeln. Sticka 1 v.
Maska av de rest 10 (11) 12 (13) 14 m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Ärm: Lägg upp 58 (62) 66 (70) 74 m med fg 1, st 3 och sticka resårst i 2 cm: kantm, X 1 am, 1 rm X, avsluta
med kantm. Avsluta med ett v från avigs och sticka de 2 sista m tills. Det finns nu 57 (61) 65 (69) 73 m på
stickan. Byt till st 3½ och sticka mönsterstickning till arb slut. Sticka 16 (16) 14 (14) 12 v. Följ v, öka 1 m i var
sida av arb. Öka 1 m i var sida av arb, vart 16:e (16:e) 14:e (14:e) 12:e v, ytterl 10 (11) 12 (13) 14 ggr. Det finns
nu 79 (85) 91 (97) 103 m på stickan. Sticka till ärmen mäter 47 cm. Maska av för ärmhålet i början av båda v, 1
gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 4 (4) 5 (5) 6 ggr. Sticka de första 2 m och de sista
2 m tills, vartannat v, 17 (18) 19 (20) 21 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 2 (3) 3 (4) 4 ggr.
Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gång 5 m. Maska av de rest 11 (13) 15 (17) 19 m. Sticka en ärm
till.
MONTERING
Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy axelsömmarna. Sy
underärmssömmarna och sy i ärmarna. Plocka upp 107 (113) 117 (123) 127 m längs vänster framkant (höger
sida sett framifrån) med fg 1, st 3. Sticka 8 v resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X, avsluta med 1 am, kantm. Följ
v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Maska av alla m i resårst. Plocka upp 107 (113) 117 (123) 127 m
längs höger framkant (vänster sida sett framifrån) med fg 1, st 3. Sticka 3 v resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X,
avsluta med 1 am, kantm. Sticka sedan knapphål enl följ (i resårst): kantm, sticka 3 m, maska av 2 m, X sticka
19 (20) 21 (22) 23 m, maska av 2 m X, repetera från X till X ytterl 3 ggr, sticka 16 (18) 18 (20) 20 m, kantm.
Följ v, sticka resårst och lägg upp 2 m vid varje avmaskning. Sticka ytterl 3 v resårst. Maska av alla m i resårst.
Plocka upp ca 117 (123) 129 (135) 141 m med fg 1, st 3, längs halsöppningen. Sticka 3 v resårst: kantm, X 1
am, 1 rm X, avsluta med 1 am, kantm. Sticka sedan knapphål enl följ (i resårst): kantm, sticka 2 m, maska av
2 m, sticka resten av varvet. Följ v, sticka resårst och lägg upp 2 m vid avmaskningen. Sticka ytterl 3 v resårst.

Maska av alla m i resårst. Vid nederdelen av ficköppningen, vik in fickpåsen och plocka upp 29 (31) 33 (35) 37
m längs kanten, genom båda lagren (ficköppningen och fickpåsen), med fg 1, st 3. Sticka 6 v resårst: kantm, X
1 am, 1 rm X, avsluta med 1 am, kantm. Maska av alla m i resårst. Sy fast sidorna av fickstolpen. Sy fickpåsens
sidor. Sy andra fickan likadant. Nästa fast fickpåsarnas nedre hörn i nederkanten med några stygn, för att hålla
fickpåsarna på plats. Sy i 6 knappar.
Design och beskrivning:
Petra Ivarsson
www.studionoamine.se
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande

0

1

2

3

4

5

6

7

Copyright © Svarta Fåret
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

