
Viking Superwash 
Kofta     1206-3 
Storlek  36 38 40/42  48/50    52 54 

Övervidd ca 99 107 114    121   128  135 cm 

Hel längd  65 66 67     68 70     72cm 

Ärmlängd ca  48 49 50     52 54    55 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, 

superwash), Viking Alpacka Sport (30% alpacka, 40 % 

merinoull, 30% nylon), Viking Sportragg (60% ull, 20% 

nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn ( 100% ull), nystan á 

50 gr 

 

Grått nr 115 14 14 15 15     16    17 nystan 

Vitt nr 100 4 4 5  5       6     6 nystan 

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 3 och nr 3,5 + 

8 koft/jackknappar 

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3,5 mäter ca 10 cm. 

Viktigt att stickfastheten hälls för ett lyckat resultat. 

TIPS! När det stickas mönster med 2 färger är det viktigt att 

trådarna hålls lika över fingrarna, dvs att den mörka tråden 

hela tiden är längst fram på fingret även när du snott/kastat 

garnet  runt varandra. 

Lägg upp med grått på st nr 3, 217-233-245-255-271-285 m och 

sticka fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. Efter ca 3-3-3-

3,5-3,5-3,5 cm sticka 1 knapphål på höger kant till dam och 

vänster kant till herr. Knapphål stickas från rätan över 3 m, 5 m 

från kanten (knapphål stickas genom att maska av 3 m som läggs 

upp igen på nästa v). När resåren mäter 6-6-6-7-7-7 cm sätts de 

12 första och 12 sista m på en hjälptråd (= framkant som stickas 

till slut). Byt till st nr 3,5. Sticka 1 v slätstickning, samtidigt som 

det ökas jämnt fördelat till 225-241-257-273-289-305 m 

(framkanten är inte medräknad). Lägg upp 4 nya m i slutet på v. 

Dessa m stickas hela tiden avigt utan mönster (= klippm som inte 

är med i maskantalet). Fortsätt runt med mönster I efter 

diagrammet till arb mäter ca 65-66-67-68-70-72 cm. Önskas 

längden justeras, görs detta i de slätstickade fälten på 

diagrammet. Maska av eller sätt m på en hjälptråd. 

Ärmar: Lägg upp med grått på st nr 3, 46-48-48-50-50-52 m 

och sticka runt i resår med 1 rm, 1 am 5-5-6-6-7-7 cm. Byt till st 

nr 3,5. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat 

till 65-67-67-69-69-71 m. Sätt en mark i v början (= mitt under 

ärmen). Sticka mönster II efter diagrammet, samtidigt som det 

ökas 1 m på varje sida av mark ca var 2-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5cm. 

Efter mönster II, stickas grå slätstickning till ärmen mäter ca 48-

49-50-52-54-55 cm och det är 109-115-121-125-129-133 m på v. 

Vänd avigsidan ut och sticka 6 v slätstickning till belägg. Maska 

av.  

Montering: Ånga arb försiktigt från avigan. Sy med de minsta 

sicksacken 2 maskinsömmar på ärmens bredd innan ärm 

öppningen och 2 maskinsömmar mitt fram. Klipp upp mellan 

sömmarna. Sy med en vanlig sicksack en söm över sårkanten 

efter uppklippet. Maska eller sy ihop 35-38-41-45-48-51 m på 

varje axel.  

Framkant: Sätt över de 12 avsatta m utan knapphål på st nr 3. 

Lägg upp 4 nya m in mot koftan som hela tiden stickas i 

slätstickning till belägg. Sticka resår till framkanten mäter ca 7-

7-7-8-8-8 cm innan hel längd (det är viktigt att framkanten inte 

blir för lång). Maska av belägget och sätt över de 12 resårm på 

en tråd. På den andra kanten stickas 8 knapphål jämnt fördelat. 

Det första är redan stickat och det sista skall vara på sista v innan 

halskanten. 

Halskant: Mark med en tråd, en fin båge på varje sida för 

halsöppning fram ca 7-7-7-8-8-8 cm ned. Plocka eller sticka upp 

med grått på st nr 3 såhär: Börja på rätan med höger framkant. 

Sätt över m från hjälptråden på stickan, plocka upp ca 27-28-29-

30-31-32 m längs tråden, 43-45-47-47-49-51m på bakstycket, 

27-28-29-30-31-32 m längs tråden på den andra sidan och till 

slut den andra framkanten. Det är nu ca 121-125-129-131-135-

139 m på v. Sticka fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. 

Efter 3-3-3-3,5-3,5-3,5 cm maska de 12 första och sista m av 

med räta och aviga m. Fortsätt till halskanten mäter 6-6-6-7-7-7 

cm. Maska av med räta och aviga m. Sy med de minsta 

sicksacken 2 maskinsömmar längs halskanten på insidan. Klipp 

bort det överflödiga. Sy med en vanlig sicksack en söm över 

råkanten efter uppklippet. 

Montering: Sy fast framkanterna och fäst belägget. Vik 

halskanten dubbel över råkanten och sy fast på avigan. Sy i 

ärmarna och sy fast belägget. Sy i knappar. Fästa alla lösa trådar 

snyggt på avigan. 

M ö nst er  I

U p p rep as t i l l  hel läng d

 = g råt t

 = vit t

Upprepas t ill arb mäter

ca 42 - 43 - 44 - 45 - 

47 - 49cm

Obs! Justera ev längd här

 B ö rja här st l  3 6 , 4 0 / 4 2  o ch 52

B ö rja här st l  3 8 , 4 8 / 50  o ch 54



 Mönster II

Upprepas til ärmet mäter

ca 32 - 33 - 34 - 36 - 

38 - 39 cm

Obs! Justera ev längd här

Upprepas

Mitt på ärmen
 

 

 

 

 

 

 

 


