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Även en liten cirkusprinsessa kan frysa om de bara armarna och behöva en mjuk och gosig
kofta som passar till en rosa tyllkjol. Man skall vara fin när man skall på cirkus.
STORLEKAR
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
MÅTT
Övervidd: 66 (71) 76 (80) cm
Ärmlängd: 20 (28) 31 (33) cm
Hel längd: 34 (38) 40 (42) cm
STICKFASTHET
22 maskor och 30 varv slätstickning med 1 tråd av
vardera kvaliteten å sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg 1: 50 (50) 75 g (75) g Alva färg 361
(Madeira Rose)
Färg 2: 50 (50) 100 (100) g Merci färg 2010
(Strawberry Ice Cream)
Färg 3: 50 g Merci färg 1636 (Papaya)
Färg 4: 50 g Merci färg 615 (Filur)
Färg 5: 50 g Merci färg 609 (Rosehip) och 25 g Paia
färg 709 (Rose Shimmer)
Färg 1 (Alva) stickas tillsammans med antingen färg
2, 3 eller 4 hela koftan (1 tråd av vardera kvaliteten
tillsammans)
Färg 5 stickas med 1 tråd Merci och 1 tråd Paia.
Rundsticka 3 mm och 3,5 mm, 80 cm
Strumpstickor 3 mm och 3,5 mm (kan uteslutas om
du stickar mha magic loop på lång rundsticka)
8 stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
5 (5) 6 (6) knappar (c:a 18 mm diameter)
filcolana.dk

Tekniker
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ödhpt
(överdragshoptagning, vänsterlutande hoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta
maskan över.
ö1h
(högerlutande ökning)
Från rätsidan (görs göre markören): Lyft upp tråden
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka,
sticka den rät.

Arbetsgång
Koftan stickas uppifrån och ner, med raglanökningar
och förkortade varv för att forma halsringningen.
När alla ökningar är gjorda delas arbetet så att ärmar
och kropp kan stickas färdigt var för sig.
Slutligen plockas maskor upp till hals- och framkanter
som stickas sist.

ö1v
(vänsterlutande ökning)
Från rätsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden
mellan 2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka
den vridet rät.
SPECIELLA TEKNIKER
Raglanökningar
*Sticka slätstickning till M (markören), ö1v, flytta M till
högerstickan, sticka 1 rät (raglanmaskan), flytta M till
högerstickan, ö1h *, upprepa *-* totalt 4 ggr, sticka
slätstickning varvet ut.
Totalt ökas 8 maskor på varvet. Öka på detta sätt på
båda sidor om raglanmaskorna på alla varv från
rätsidan.
Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och
dra åt så att det bildas en maska. Upprepa till önskat
antal maskor.
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Beskrivning
Randmönster
2 varv med färg 5.
4 varv med färg 1 och färg 3.
2 varv med färg 5.
4 varv med färg 1 och färg 4.
2 varv med färg 5.
4 varv med färg 1 och färg 2.

Förkortat varv 6: Gör 1 omslag, sticka aviga maskor
till omslaget från föregående varv, sticka omslaget
vridet avigt tillsammans med nästa maska, 1 avig, vänd.
Upprepa varv 5 och 6 ytterligare 1 ggr.
Det skall nu vara 4 vändningar i varje sida.
Nästa varv (rätsidan): Gör 1 omslag, sticka som det
1:a förkortade varvet till omslaget från föregående
varv, sticka omslaget rätt tillsammans med nästa maska,
sticka räta maskor varvet ut.

OK
Lägg med färg 5 på sticka 3,5 mm upp 81 (86) 91
(94) maskor.
Sticka slätstickning och följ randmönstret ovan.

Nästa varv: 1 rät, sticka aviga maskor till omslaget från
föregående varv, sticka omslaget vridet avigt tillsammans med nästa maska, sticka aviga maskor varvet ut,
1 rät.

På första varvet delas arbetet upp i framstycken, ärmar
och bakstycke enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 rät (kantmaska), sticka
12 (13) 14 (14) aviga (höger framstycke), häng en
markör på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng en
markör på stickan, 12 (13) 14 (15) aviga (höger ärm),
häng en markör på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng
en markör på stickan, sticka 27 (28) 29 (30) aviga
(bakstycke), häng en markör på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng en markör på stickan, sticka 12 (13) 14
(15) aviga (vänster ärm), häng en markör på stickan,
1 avig (raglanmaska), häng en markör på stickan, sticka
12 (13) 14 (14) aviga (vänster framstycke), 1 rät (kantmaska).

Fortsätt att sticka slätsticka samtliga maskor, fram och
tillbaka, gör raglanökningar på alla varv från rätsidan till
totalt 18 (20) 22 (24) ökningsomgångar är gjorda
= 225 (246) 267 (286) maskor.
Sista varvet stickas från avigsidan.

Sticka förkortade varv och öka för raglan enligt
följande:
Förkortat varv 1 (rätsidan): *Sticka räta maskor till
markören, ö1v, flytta markören till högerstickan, 1 rät,
flytta markören till högerstickan, ö1h*, upprepa *-*,
till det återstår 11 (12) 13 (13) maskor på stickan,
vänd.
Förkortat varv 2: Gör 1 omslag, sticka aviga till det
återstår 11 (12) 13 (13) maskor på stickan, vänd.
Förkortat varv 3: Gör 1 omslag, sticka som det 1:a förkortade varvet till omslaget från föregående varv, sticka
omslaget rätt tillsammans med nästa maska,
2 räta, vänd.
Förkortat varv 4: Gör 1 omslag, sticka aviga maskor
till omslaget från föregående varv, sticka omslaget vridet avigt tillsammans med nästa maska, 2 aviga, vänd.
Förkortat varv 5: Gör 1 omslag, sticka som det 1:a förkortade varvet till omslaget från föregående varv, sticka
omslaget rätt tillsammans med nästa maska, 1 rät, vänd.

#FilcolanaCirkusprinsesse

På nästa varv skall arbetet delas så att kropp och ärmar
sickas var för sig:
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Sticka vänster framstyckes 31 (34) 37 (39) maskor
räta, sticka raglanmaskan rät, sätt de följande 48 (53)
58 (63) maskorna på en maskhållare (vänster ärm),
lägg upp 5 nya maskor med enkel uppläggning, sticka
raglanmaskan rät, sticka bakstyckets 63 (68) 73 (78)
maskor och nästa raglanmaska rät, sätt de följande 48
(53) 58 (63) maskorna på en maskhållare(höger ärm),
lägg upp 5 nya maskor med enkel uppläggning, sticka
raglanmaskan rät, sticka höger framstyckes 31 (34) 37
(39) maskor räta.

Nästa varv: 1 rät, *1 vriden avig, 1 rät*, upprepa *-*,
till 2 maskor återstår, 1 vriden avig, 1 rät.

KROPP
Slätsticka kroppens 139 (150) 161 (170) maskor,
fram och tillbaka, till arbetet mäter c:a 31 (35) 37 (39)
cm från axeln. Sista varvet stickas från avigsidan och i
färg 5.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt ärmens 48 (53) 58 (63) maskor på sticka 3,5 mm.
Plocka, med den färg som passar enligt randmönstret
upp 5 maskor i de maskor som lades upp i ärmhålet
= 53 (58) 63 (68) maskor.
Sätt en markör i den mittersta av de 5 maskorna, denna
maska är varvets början.

Byt till sticka 3 mm och färg 1 och 2 tillsammans.
Öka 14 (15) 16 (17) maskor enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): 4 (5) 6 (5) räta, *ö1v, 10 räta*,
upprepa *-*, till 5 maskor återstår, ö1v, sticka räta
maskor varvet ut = 153 (165) 177 (187) maskor.

Nästa varv: 1 rät, *1 vriden rät, 1 avig*, upprepa *-*,
till 2 maskor återstår, 1 vriden rät, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv till du har stickat totalt 8 varv
vriden resår.
Avmaska i vriden resår.

Sticka 8 varv slätstickning.
Nästa varv (minskningsvarv): 1 rät, 1 ödhpt, sticka
räta maskor till 3 m före markören, 2 räta tillsammans,
1 rät.
Fortsätt att minska på detta sätt var 6:e (7:e) 6:e (7:e)
varv totalt 6 (8) 11 (11) ggr = 41 (42) 41 (46) maskor.
Fortsätt sticka slätstickning, utan minskningar till
ärmen mäter 16 (24) 27 (29) cm från ärmhålet.
Byt till sticka 3 mm och färg 1 och 2 tillsammans.
Endast storlek 2 och 6 år
Nästa varv: Sticka räta maskor och ö1v mitt på varvet.
Endast storlek 4 och 8 år
Nästa varv: Sticka 1 rätt varv.
Samtliga storlekar
Sticka 4 cm vriden resår (1 vriden rät, 1 avig).
Avmaska i vriden resår.
FRAMKANTER
Vänster framkant (knappkant)
Plocka, från rätsidan, med sticka 3 mm och färg 1 och 2
tillsammans, upp 75 (83) 87 (91) maskor längs vänster
framstycke. De yttersta 6 maskorna i båda ändor
plockas upp i varje varv, däremellan hoppas var 4:e varv
över (plocka upp i 3 varv, hoppa över 1 varv).
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Varv 1 (avigsidan): Lyft 2 maskor med garnet framför
arbetet (mot dej), *1 rät, 1 vriden avig *, upprepa *-*,
till 3 maskor återstår, 1 rät, 2 aviga.

*-*, och sticka samtidigt ihop 2 maskor mitt på varvet,
fortsätt sedan till 3 maskor återstår, 1 rät, 2 aviga
= (85) (93) maskor.

Varv 2: Lyft 2 maskor med garnet bakom arbetet,
*1 avig, 1 vriden rät*, upprepa *-*, till 3 maskor återstår, 1 avig, 2 räta.

Samtliga storlekar
Varv 2: Lyft 2 maskor med garnet bakom arbetet,
*1 avig, 1 vriden rät*, upprepa *-*, till 3 maskor återstår, 1 avig, 2 räta.

Upprepa dessa 2 varv till du har stickat totalt 7 varv.
På nästa varv (rätsidan) avmaskas enligt följande: 1 rät,
sticka 2 maskor vridet rätt tillsammans, drag den 1:a
maskan över, fortsätt att maska av rät maska på de aviga
maskorna och vriden rät maska på de räta till 3 maskor
återstår, sticka 3 maskor rätt tillsammans och maska av
dem.

Sticka ytterligare 7 varv vriden resår.
På nästa varv (rätsidan) avmaskas enligt följande: 1 rät,
sticka 2 maskor vridet rätt tillsammans, drag den 1:a
maskan över, fortsätt att maska av i vriden resår till
3 maskor återstår, sticka 3 maskor rätt tillsammans och
maska av dem.

Höger framkant (knapphålskant)
Plocka upp maskor som på vänster framkant och sticka
3 varv vriden resår.

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Sy i knappar mitt emot knapphålen.

Varv 4 (rätsidan): Lyft 2 maskor med garnet bakom
arbetet, sticka vriden resår till det återstår 64 (64)
78 (78) på vänsterstickan *sticka 2 maskor vridet
aviga tillsammans, dra åt garnet, gör 1 omslag, sticka
2 maskor avigt tillsammans, dra åt garnet, sticka 10
maskor vriden resår (som maskorna visar)*, upprepa
*-*, till 8 maskor återstår, sticka 2 maskor vridet aviga
tillsammans, dra åt garnet, gör 1 omslag, sticka 2
maskor avigt tillsammans, dra åt garnet, 1 vriden rät,
1 avig, 2 räta.
Varv 5: Sticka vriden resår (som maskorna visar)*,
i varje omslag stickas 1 rät och 1 avig maska.

Tvätta koftan enligt tvättinstruktionen på banderollen,
låt torka plant på en handduk.

Sticka ytterligare 2 varv vriden resår.
Avmaska på samma sätt som på vänster framkant.
HALSKANT
Plocka, från rätsidan, med sticka 3 mm och färg 1 och
2 tillsammans, upp 81 (86) 91 (94) maskor längs
halsringningen (plocka inte upp maskor längs
resårerna).
Endast storlek 2 och 6 år
Varv 1 (avigsidan): Lyft 2 maskor med garnet framför
arbetet (mot dej), *1 rät, 1 vriden avig *, upprepa *-*,
till 3 maskor återstår, 1 rät, 2 aviga.
Endast storlek 4 och 8 år
Varv 1 (avigsidan): Lyft 2 maskor med garnet framför arbetet (mot dej), *1 rät, 1 vriden avig *, upprepa
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