
 

 
 

 
 

 



 

KOFTA I COUNTRY CLASSIC 4PLY       10129 
 
Storlek: S(M)L(XL)XXL(XXXL) 
Plaggets mått: Omkrets: 96(107)117(127)137(147) cm, hel längd: 60(62)64(66)69(70) cm, ärmens 
innerlängd: 46(46)48(49)49(49) cm 

Garnåtgång: Country Classic 4ply A fg 964 5(6)7(8)9(9) ny á 50 gr, B fg 965 2(2)3(3)3(3), C fg 950 
1(1)2(2)2(2), D fg 969 1(1)1(2)2(2), E fg 959 1(1)1(1)1(1). 
Stickor: Nr 2½ och 3. 
Stickfasthet: 28 m och 36 v i slätst på st nr 3 = 10x10 cm.34 m och 34 v i Fair Isle-mönster på stickor 
3 = 10x10 cm 
Knappar: 7(7)7(8)8(8). 
Förkortningar: öhpt – lyft 1 m, 1rm, dra den lyfta maskan över den nyss stickade. 

 
Randig sekvens: 6 v i A, 2 v i B. 

 
BAKSTYCKE 

Lägg upp 134(150)162(178)190(206) m på stickor 2½ med A. 

Varv 1. *2rm, 2am, upprepa fr * tills 2 m kvar, 2rm. 

Varv 2. 2am, *2rm, 2am, upprepa fr * till slut. 

Dessa 2 v bildar resår 2x2. Sticka ytterligare 10(10)10(12)12(12) v i resår 2x2. 

Byt till stickor 3 o B, sticka 1 v slät-st. 

Nästa v. 3am, öka avigt i nästa m, [3(3)4(4)4(4) am, öka avigt i nästa m] 6(8)5(9)7(11) ggr, 

[4(4)3(3)3(3) am, öka avigt i nästa m]  15(15)25(19)27(21) ggr, [3(3)4(4)4(4)am, öka avigt i 

nästa m] 7(9)6(10)8(12) ggr, 3am. 163(183)199(217)233(251) m. 

Börja med 4e(10e)2a(9e)1a(8e) m i diagrammet på första varvet, fortsätt att sticka alla 54 

varven. Detta markerar placering i diagrammet för vald storlek. 

Nästa v. Med B, 3rm, 2rm tills, [3(3)3(4)3(4)rm, 2rm tills] 6(8)6(9)7(11) ggr, [4(4)4(3)4(3) 

rm, 2rm tills] 15(15)21(19)25(21) ggr, [3(3)3(4)3(4)rm, 2rm tills] 7(9)7(10)8(12) ggr, 3rm. 

134(150)164(178)192(206) m. 

Med B sticka ytterligare 1 v i slät-st.   

Sticka slät-st i randig sekvens tills bakstycket mäter ca 39(39)39(40)42(42) cm, sluta med 4e 

varvet av A. 

Raglan 

Maska av 7(7)8(8)10(10) m i början av följande 2 v. 120(136)148(162)172(186) m. 

Nästa v. 2rm, öhpt, rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2rm, 118(134)146(162)170(184).  

Nästa v. 2am, 2am tills, am tills 4 m kvar, 2am tills genom bakre maskbågen, 2am. 

116(132)144(158)168(182) m. 

Sticka 6(16)20(28)34(44) v o minska 1 m i varje ände som tidigare på varje v. 

104(100)104(102)100(94) m. 

Varv 1. 2rm, öhpt, rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2rm. 102(98)102(100)98(92) m. 

Varv 2. Am. 

Dessa 2 v bildar raglan. Sticka 54(48)52(46)44(38) v o minska 1 m i varje ände som tidigare 

på nästa o vartannat följande v. 48(50)50(54)54(54) m. Maska av dessa resterande m. 

 

VÄNSTER FRAMSTYCKE 

Lägg upp 63(71)79(83)91(99) m med stickor 2½ och A. 

Varv 1. *2rm, 2am, upprepa fr * tills 3 m kvar, 2rm, 1am. 

Varv 2. 1rm, 2am, *2rm, 2am, upprepa fr * till slut. 

Dessa 2 v bildar resår 2x2. Sticka ytterligare 10(10)10(12)12(12) v i resår.Byt till stickor 3 och 

B, sticka 1 v i slät-st 

Nästa v. 3(3)1(3)3(3) am, öka avigt i nästa m, [3(3)0(0)3(3)am], öka avigt i nästa m] 

4(5)0(0)5(4) ggr, [4(4)4(3)4(4) am, öka avigt i nästa m] 4(4)15(19)8(12) ggr. [3(3)0(0)3(3), 

öka avigt i nästa m] 5(6)0(0)6(4) ggr, 3(3)2(3)3(3) am. 77(87)95(103)111(120) m. 

Börja med 4e(10e)2a(9e)1a(8e) m i diagrammet på 1a varvet, fortsätt sticka alla 54 varven i 

diagrammet efter din storlek. 

Nästa v. Med B, 1(5)3(3)3(3) rm, 2rm tills, [0(0)3(3)3(3)rm, 2rm tills] 0(0)4(3)2(4) ggr, 

[4(3)4(4)4(4)rm, 2rm tills] 12(15)7(10)13(12) ggr, [0(0)3(3)3(3)rm, 2rm tills] 0(0)5(4)3(4) 

ggr, 2(5)3(3)3(3)rm. 64(71)78(85)92(99) m. 



 

Sticka ytterligare 1 v i slät-st med B. 

Sticka slät-st i randig sekvens tills framstycket mäter ca 39(39)39(40)42(42) cm, sluta med 4e 

varvet i A. 

Raglan 

Nästa v. Maska av 7(7)8(8)10(10) m, rm till slut. 57(64)70(77)82(89) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. 2rm, öhpt (raglankant), rm till slut. 56(63)69(76)81(88) m. 

Nästa v. Am tills 4 m kvar, 2am tills genom bakre maskbågen, 2am. 55(62)68(75)80(87) m. 

Sticka 6(16)20(28)34(44) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på varje v. 

49(46)48(47)46(43) m. 

Varv 1. 2rm, öhpt, rm till slut. 48(45)47(46)45(42) m. 

Varv 2. Am. 

Dessa 2 v bildar raglan. 

Sticka 35(31)31(27)25(19) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på nästa o vartannat 

följande v. 30(29)31(32)32(32) m.  

Hals 

Nästa v. Maska av 8(11)9(10)10(10) m (halskant), am till slut. 22(18)22(22)22(22) m. 

Sticka 8(4)6(8)8(8) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på nästa o vartannat följande v 

o minska samtidigt 1 m i halskant på varje v. 10(12)13(10)10(10) m. 

Sticka 5(7)7(5)5(5) v o minska 1 m i varje ände som tidigare på nästa o vartannat följande v. 

4(4)5(4)4(4) m. 

Sticka 4(4)6(4)4(4) v o minska 1 m raglankant som tidigare på 2a o vart andra följande v. 2 

m. 

Nästa v. 2am tills. Dra av. 

 

HÖGER FRAMSTYCKE 

Lägg upp 63(71)79(83)91(99) m med stickor 2½ och A. 

Varv 1. 1am, 2rm, *2am, 2rm, upprepa fr * till slut 

Varv 2. *2am, 2rm, upprepa fr * tills 3 m kvar, 2am, 1rm. 

Dessa 2 v bildar resår 2x2. Sticka ytterligare 10(10)10(12)12(12) v i resår 2x2. 

Byt till stickor 3 och B, sticka 1 v i slät-st 

Nästa v. 3(3)2(3)3(3) am, öka avigt i nästa m, [3(3)0(0)3(3)am, öka avigt i nästa m] 

5(6)0(0)6(4) ggr, [4(4)4(3)4(4) am, öka avigt i nästa m] 4(4)15(19)8(12) ggr. [3(3)0(0)3(3) 

am, öka avigt i nästa m] 4(5)0(0)5(4) ggr, 3(3)1(3)3(3) am. 77(87)95(103)111(120) m. 

Börja med 26e(26e)26e(27e)27e(27e) m i diagrammet på 1a varvet, fortsätt sticka alla 54 

varven i diagrammet efter din storlek. 

Nästa v. Med B, 2(5)3(3)3(3)rm, 2rm tills, [0(0)3(3)3(3)rm, 2rm tills] 0(0)5(4)3(4) 

ggr.[4(3)4(4)4(4)rm, 2rm tills] 12(15)7(10)13(12) ggr, [0(0)3(3)3(3) rm, 2rm tills] 

0(0)4(3)2(4) ggr, 1(5)3(3)3(3) rm. 64(71)78(85)92(99) m. 

Med B sticka ytterligare 1 v i slät-st. 

Sticka slät-st i randig sekvens tills framstycket mäter ca 39(39)39(40)42(42) cm, sluta med 4e 

varvet i A. Sticka ytterligare 1 v. 

Raglan 

Nästa v. Maska av 7(7)8(8)10(10) m, am till slut. 57(64)70(77)82(89) m. 

Nästa v. Rm tills 4 m kvar, 2rm tills (raglankant), 2rm. 56(63)69(76)81(88). 

Nästa v. 2am, 2am tills, am till slut. 55(62)68(75)80(87) m. 

Sticka 6(16)20(28)34(44) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på varje v. 

49(46)48(47)46(43) m. 

Varv 1. Rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2rm. 48(45)47(46)45(42) m. 

Varv 2. Am. 

Dessa 2 v bildar raglan. 

Sticka 34(30)30(26)24(18) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på nästa o vartannat 

följande v. 31(30)32(33)33(33) m. 

Hals 

Nästa v. Maska av 8(11)9(10)10(10) m (halskant), rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2rm. 

22(18)22(22)22(22) m. 

Nästa v. Am till slut. 



 

ticka 8(4)6(8)8(8) v o minska 1 m i halskant på varje v samtidigt som du minskar 1 m i 

raglankant som tidigare på nästa o vartannat följande v. 10(12)13(10)10(10) m. 

Sticka 5(7)7(5)5(5) v, o minska 1 m i varje ände som tidigare på nästa o vartannat följande v. 

4(4)5(4)4(4) m. 

Sticka 4(4)6(4)4(4) v o minska 1 m i raglankant som tidigare på 2a och vart 2a följande v. 2 

m. 

Nästa v. 2am tills. Dra av. 

 

ÄRMAR (2 lika) 

Lägg upp 58(62)62(66)70(70) m med stickor 2½ och A. 

Sticka 12(12)12(14)14(14) v i resår 2x2. 

Byt till stickor 3 och B, sticka 1 v i slät-st. 

Nästa v. Med B, 3(2)3(2)4(3)am, öka avigt i nästa m, [0(0)3(0)0(3)am, öka avigt I nästa m] 

0(0)2(0)0(3) ggr, [4(6)4(4)5(4)am, öka avigt i nästa m] 10(8)7(12)10(7) ggr, [0(0)3(0)0(3) 

ggr, öka avigt i nästa m] 0(0)3(0)0(4) ggr 4(3)3(3)5(3) am, 69(71)75(79)81(85) m. 

Börja med 19e(18e)16e(14e)13e(27e) m i diagrammet på 1a varvet. Fortsätt alla 54 varven i 

din storlek samtidigt som du ökar 1 m i varje ände av 3e och vart följande 6e(4e)4e(4e)4e(4e) 

v till 77(87)81(85)99(103) m, sedan vart följande 8e(8e)6e(6e)6e(6e) v till 

85(89)95(99)105(109)m.  

Nästa v. Med B, 3rm, 2rm tills, [3rm, 2rm tills] 3(0)4(2)5(3) ggr, [4(3)4(4)4(4)rm, 2rm tills] 

7(16)7(11)7(11) ggr, [3rm, 2rm tills] 4(0)5(3)6(4) ggr, 3(4)3(3)3(3) rm. 70(72)78(82)86(90) 

m. 

Med B sticka ytterligare 1 v i slät-st. 

Sticka randig sekvens i slät-st o öka 1 m i varje ände av 5e och vart följande 

6e(4e)4e(4e)4e(4e) v till 96(86)100(110)120(130) m. 

2a, 3e, 4e o 5e storleken 

Öka 1 m i varje ände av vart följande 6e v till 102(112)118(124) m 

Alla storlekarna 

Sticka rakt tills ärmen mäter ca 46(46)48(49)49(49) cm, sluta med ett 4e v i A. 

Raglan 

Maska av 7(7)8(8)10(10) m i början av följande 2 v. 82(88)96(102)104(110) m. 

Nästa v. 2rm, öhpt, rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2rm. 80(86)94(100(102(108) m. 

Sticka 3 v i slät-st rakt. 

Sticka 4(8)8(4)8(4) v o minska 1 m i varje ände som tidigare på nästa o vart följande 

0(4)4(0)4(0) v, 78(82)90(98)98(106) m. 

Varv 1. 2rm, öhpt, rm tills 4 m kvar, 2rm tills, 2 rm. 76(80)88(96)96(104) m. 

Varv 2. Am. 

Varv 1 o 2 bildar raglan. 

Sticka 54(54)62(68)68(76) v o minska 1 m i varje ände som tidigare på nästa o vartannat 

följande v. 22(26)26(28)28(28) m. 

Maska av resterande m. 

 

HALSKANT 

Sy raglansömmar. Från rätsidan, med stickor 2½ och A, plocka upp o sticka 

28(28)30(29)29(29) m jämnt längs höger sida av halsen, 25(30)30(32)32(32) m från de 

22(26)26(28)28(28) avmaskade på höger ärm,54(56)56(62)62(62) m från de 

48(50)50(54)54(54) avmaskade bak, 25(30)30(32)32(32) m från de 22(26)26(28)28(28) 

avmaskade på vänster ärm och 28(28)30(29)29(29) m från vänster sida av halsen, 

160(172)176(184)184(184) m. 

Varv 1. 1rm, *2am, 2rm, upprepa fr * tills 3 m kvar, 2am, 1rm. 

Varv 2. 1am, 2rm, *2am, 2rm, upprepa fr * tills 1 m kvar, 1am. 

Varv 1 o 2 bildar resår. Sticka ytterligare 7(7)7(9)9(9) v i resår. Maska av i resår. 

 

HÖGER FRAMKANT 

Från rätsidan, med stickor 2½ och A, plocka upp o sticka 11(11)11(12)12(12) m jämnt längs 

resår, 159(159)159(172)184(184) m längs framkant och 8(8)8(10)10(10) m längs halskant. 

178(178)178(194)206(206) m. 



 

Börja med v 2 i resår 2x2 och sticka 3(3)3(4)4(4) v. 

Nästa v. Resår 3(3)3(5)4(4), maska av 2 m, [resår 25(25)25(23)25(25), maska av 2 m] 

6(6)6(7)7(7) ggr, resår 4(4)4(4)3(3). 

Nästa v. Resår 5(5)5(5)4(4), lägg upp 2 m, [resår 26(26)26(24)26(26), lägg upp 2 m] 

6(6)6(7)7(7) ggr, resår 3(3)3(5)4(4). 

Sticka ytterligare 4(4)4(5)5(5) v i resår. Maska av i resår. 

 

MONTERING 

Sy sid- och ärmsömmar. Sy fast knappar. Spänn ut plagget till angivna mått, Täck med fuktig  
 
DIAGRAM 
 

 
 

=rm, sticka avigt på avig sidan 

=färg A 

=färg B 

=färg C 

=färg D 

=färg E 

=upprepa  


