OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

Design: Gitte Juhler
Beskrivning: Sanne Bjerregaard
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Victoria

1:a utgåvan - januari 2022 © filcolana
#FilcolanaVictoria

Idén till koftan Victoria blev nästan en besatthet. Kan det vara möjligt att sticka ärmar som ser
ut som styltartisternas långrandiga byxor? Är det möjligt att kombinera det grova ullgarnet
med den tunna mohairtråden i intarsiastickade ränder? Resultatet blev perfekt, så även
kragen med krås som ger en närmast aristokratisk känsla.
STORLEKAR
S (M) L (XL)

STICKFASTHET
17 maskor och 26 varv slätstickning på sticka 5 mm
= 10 x 10 cm.
19 maskor resår på sticka 4,5 mm = 10 cm

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A (bottenfärg):
250 (300) 300 (350) Peruvian färg 136 (Mustard)
Färg B: 50 g Peruvian färg 283 (Calypso)
Färg H: 50 g Peruvian färg 318 (Ballerina)
Färg F: 50 g. Peruvian färg 254 (Coral)
Färg D: 50 g Peruvian 225 (Christmas Red)
Färg C (till kråset): 25 g Tilia färg 341
(Winter Peach)
Färg E: 25 g Tilia färg 321 (Sakura)
Färg I: 25 g Tilia färg 100 (Snow White)
Färg G (till kråset): 50 g Tilia färg 335
(Peach Blossom)

Stickfastheten är mätt efter tvätt och blockning,
observera att strukturmönstret gör att materialet faller
ut vid tvätt.

Rundsticka 3, 4,5 och 5 mm, 80 cm.
2 stickmarkörer
Restgarn till italiensk uppläggning

MÅTT
Passar till övervidd: 83-90 (91-98) 99-106 (107-117)
cm
Övervidd: 92 (100) 108 (119) cm
Längd: 49 (51) 53 (56) cm
Ärmlängd: 47 (47) 47 (48) cm

9 (9) 8 (9) knappar
filcolana © 2022
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Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Victoria stickas nerifrån och upp.

ö1h (högerlutande ökning): Lyft upp tråden mellan
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.

Först stickas kroppen med ökningar i sidorna. För bättre passform formas de sluttande axlarna med förkortade varv.

ö1v (vänsterlutande ökning): Lyft upp tråden mellan
2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka den
vridet rät.

Ärmarna intarisiastickas fram och tillbaka och sys sedan
i ärmhålen.

ö1av (vänsterlutande avig ökning): Lyft med vänster
sticka upp tråden mellan 2 maskor, bakifrån och fram,
på stickan, sticka den avig.

I halsringningen plockas maskor upp till kragen,
kragen får en rund och fin avslutning med italiensk
avmaskning.

Ödhpt: Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den
lyfta maskan över.

Till sist stickas kråset som sys fast på kragens insida.

5i1-r: Sticka 5 maskor i en maska enligt följande:
1 rät, omslag, 1 rät, omslag, 1 rät. På nästa varv stickas
omslagen vridet aviga.
5i1-a: Sticka 5 maskor i en maska enligt följande:
1 avig, omslag, 1 avig, omslag, 1 avig. På nästa varv
stickas omslagen vridet räta.
SPECIELLA TEKNIKER
Intarsia
När man stickar intarsia har man en tråd för varje
färgparti (gör gärna en garnfjäril eller använd en liten
bobbin), alla trådarna hänger på arbetets avigsida till
det är dags att sticka med dem.
Färgbyte görs på följande sätt: Sticka, med första
färgen, fram till där färgbytet skall göras, lägg den
“gamla” tråden över den “nya” tråden så att de snos på
avigsidan, på detta sätt blir det inga hål vid färgbytet.
Förkortade varv (German short rows)
Lyft en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra åt =
”vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dubbelmaska” på stickan, denna räknas som en maska.
Sticka vidare, nästa gång du kommer till ”dubbelmaskan” stickas de båda bågarna tillsammans som om de
vore en maska, rätt eller avig beroende på vad mönstret
visar.
Avmaskning
Vid avmaskning i halsringning, ärmhål och ärmkupa
lyfts första maskan som skall maskas av, detta ger en
mjukare rundning.
#FilcolanaVictoria
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Beskrivning
KROPP
Lägg med restgarnet på rundsticka 4,5 mm upp 66
(73) 79 (87) maskor, sticka 2 räta varv fram och
tillbaka.
Ta av garnet.
Byt till bottenfärgen, sticka 3 varv slätstickning (räta
maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan),
1:a varvet stickas från rätsidan.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, stick in högerstickan
under den nedersta tvärlänken stickad med bottenfärgen (mellan maskan på högerstickan och första
maskan på vänster sticka), 3 varv ner i arbetet
(= 1:a varvet stickat med bottenfärgen, häng upp den
på vänsterstickan och sticka den vridet avigt tillsammans med nästa maska, *stick in högerstickan under
den nedersta tvärlänken och sticka 1 rät maska i den,
1 avig*, upprepa *-* till 2 maskor återstår, stick in
högerstickan under den nedersta tvärlänken och sticka
1 rät maska i den, lyft nästa maska, plocka upp den sista
tvärlänken och häng upp den på vänsterstickan, flytta
tillbaka den lyfta maskan till vänsterstickan och sticka
ihop dem avigt, 1 avig.
Den italienska uppläggningen är nu färdig = 129 (143)
155 (171) maskor.
Fortsätt sticka resår fram och tillbaka med bottenfärgen
enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa från
*-* till 2 maskor återstår, 2 räta.
Varv 2: 1 avig, *1 avig, 1 rät, upprepa från *-* till
2 maskor återstår, 2 aviga.
Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 7 cm, avsluta
med ett varv från avigsidan.
Klipp försiktigt bort uppläggningsgarnet.
Byt till sticka 5 mm.
Placera ut markörer som delar in arbetet i bak- och
framstycken:
Varv 1 (rätsidan): Sticka 31 (35) 37 (41) räta, sätt en
markör på stickan, sticka 67 (73) 81 (89) räta, sätt en
markör på stickan, sticka 31 (35) 37 (41) räta.
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Fortsätt att sticka slätstickning i 2 (3) 3 (3) cm, sista
varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan)(ökningsvarv): *Sticka räta
maskor till 1 maska före sidmarkören, ö1h, 2 räta,
ö1v*, upprepa från *-* 1 ggr, sticka räta maskor
varvet ut.
Sticka 3 varv slätstickning, sista varvet stickas från
avigsidan.
Upprepa dessa 4 varv till totalt 7 (7) 7 (8) ökningsvarv
är gjorda = 157 (171) 183 (203) maskor.
Fortsätt att sticka slätstickning till arbetet mäter 29
(31) 31 (33) cm, sista varvet stickas från avigsidan.
Avmaska för ärmhål och sticka fram- och bakstycke för
sig.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 34 (37) 39 (43) räta,
avmaska de följande 8 (10) 10 (12) maskorna, sticka
73 (77) 85 (93) räta, avmaska de följande 8 (10) 10
(12) maskorna, sticka räta maskor varvet ut.
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Nästa varv (avigsidan): Sticka avigt fram till de
avmaskade maskorna (se tips ovan för mjukare
rundning vid avmaskning).
Maska av 2 (2) 3 (3) maskor i början av nästa varv från
rätsidan och därefter 1 maska i början av de följande
4 (6) 6 (8) varven från rätsidan, därefter 1 maska i
början av vart 2:a varv från rätsidan 2 (2) 2 (3) ggr
= 26 (27) 28 (29) maskor.
Fortsätt att sticka till ärmhålet mäter 13 (13) 15 (16)
cm, sista varvet stickas från rätsidan.
Halsringning
Nästa varv (avigsidan): Maska av 3 (3) 3 (3) maskor,
sticka avigt varvet ut.
Avmaska 2 (2) 2 (2) maskor i början av de följande
4 varven från avigsidan = 15 (16) 17 (18) maskor.
Axel
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut.
Sticka förkortade varv (se ovan) för att forma den
sluttande axeln enligt följande:
Förkortat varv 1 (avigsidan): Sticka aviga maskor till
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det återstår 4 (4) 5 (6) maskor, vänd.
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka räta maskor
varvet ut, vänd.
Förkortat varv 3: Sticka aviga maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Sticka som förkortat varv 2.
Förkortat varv 5: Sticka aviga maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 2.
Nästa varv (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut,
sticka de båda bågarna i ”dubbelmaskorna” tillsammans som om de vore en maska.
Ta av garnet och sätt axelmaskorna på en maskhållare.

Avmaska fortsättningsvis 1 maska i början av de
följande 8 (10) 12 (16) varven, sista varvet stickas från
rätsidan.
Sticka 2 varv slätstickning.
Avmaska 1 maska i början av de följande 2 varven.
Upprepa de sista 4 varvet ytterligare 1 (1) 1 (2) ggr
= 57 (57) 63 (65) maskor.
Fortsätt att sticka till bakstycket har samma höjd som
vänster axel, vid det första förkortade varvet, sista varvet
stickas från avigsidan.
Höger axel
Nästa varv (rätsidan): Sticka 15 (16) 17 (18) räta,
vänd och låt de resterande maskorna vila.
Sticka förkortade varv (se ovan) för att forma den
sluttande axeln enligt följande:
Förkortat varv 1 (avigsidan): Sticka aviga maskor till
det återstår 4 (4) 5 (6) maskor, vänd.
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka räta maskor
varvet ut, vänd.
Förkortat varv 3: Sticka aviga maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Sticka som förkortat varv 2.
Förkortat varv 5: Sticka aviga maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 2.
Nästa varv (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut,
sticka de båda bågarna i ”dubbelmaskorna” tillsammans som om de vore en maska.
Ta av garnet och sätt axelmaskorna på en maskhållare.
Flytta bakstyckets mittersta 27 (27) 29 (29) maskor till
en maskhållare.

BAKSTYCKE
Börja sticka bakstyckets maskor från avigsidan.
Nästa varv (avigsidan): Maska av 2 (2) 3 (3) maskor,
sticka aviga maskor fram till de avmaskade maskorna
i ärmhålet
Nästa varv: Maska av 2 (2) 3 (3) maskor, sticka räta
maskor varvet ut.
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Vänster axel
Förkortat varv 1 (rätsidan): Börja sticka de 15 (16)
17 (18) axelmaskorna från rätsidan, sticka räta maskor
till det återstår 4 (4) 5 (6) maskor, vänd.
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Förkortat varv 3: Sticka räta maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Sticka som förkortat varv 2.
Förkortat varv 5: Sticka räta maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 2.
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Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut,
sticka de båda bågarna i ”dubbelmaskorna” tillsammans som om de vore en maska. Ta inte av garnet.
Sticka ihop axelmaskorna enligt följande:
Sätt framstyckets axelmaskor på en extrasticka (eller en
rundsticka 4,5 om du har en ledig).
Håll de båda stickorna med axelmaskor, rätsida mot
rätsida, i vänster hand, sticka ihop dem enligt
följande:* stick in stickan i 1:a maskan på den närmaste
stickan och sedan i 1:a maskan på den bortre stickan,
sticka ihop maskorna rätt*, upprepa *-* 1 ggr och
drag den första maskan på högerstickan över den andra
som vid vanlig avmaskning**. Upprepa från *-** till
samtliga maskor är avmaskade.
Ta av garnet.
HÖGER FRAMSTYCKE
Börja sticka höger framstycke från avigsidan, maska av
2 (2) 3 (3) maskor och sticka aviga maskor varvet ut.
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut.
Maska av 1 maska i början av varje varv från avigsidan
4 (6) 6 (8) ggr, därefter 1 maska vart 2:a varv från avigsidan 2 (2) 2 (3) ggr = 26 (27) 28 (29) maskor.
Fortsätt att sticka till ärmhålet mäter 13 (13) 15 (16)
cm, sista varvet stickas från avigsidan.
Halsringning
Nästa varv (rätsidan): Maska av 3 (3) 3 (3) maskor,
sticka räta maskor varvet ut.
Avmaska fortsättningsvis 2 (2) 2 (2) maskor i början av
de följande 4 (4) 4 (4) varven från rätsidan = 15 (16)
17 (18) maskor.
Axel
Nästa varv (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut.
Förkortat varv 1: Sticka räta maskor till det återstår
4 (4) 5 (6) maskor, vänd.
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Förkortat varv 3: Sticka räta maskor 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Sticka som förkortat varv 2.
Förkortat varv 5: Sticka räta maskor till 3 (3) 3 (3)
maskor före vändmaskan från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 2.
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut,
sticka de båda bågarna i ”dubbelmaskorna” tillsammans som om de vore en maska.
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Ta inte av garnet. Sticka ihop axlarna på samma sätt
som på vänster axel.
HÖGER ÄRM
Lägg med bottenfärgen på sticka 4,5 mm upp 34 (34)
34 (36) maskor, sticka fram och tillbaka.
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 avig, *1 rät, 1 avig*,
upprepa från *-* till det återstår 1 maska, 1 avig.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa från *-*
till det återstår 1 maska, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 6 cm, sista
varvet stickas från rätsidan
Nästa varv (avigsidan)(ökningsvarv): Sticka 1 avig,
*1 avig, ö1av*, upprepa från *-*, till det återstår
1 maska, 1 avig = 66 (66) 66 (70) maskor.
Ta av garnet.
Byt till sticka 5 mm.
Nu skall ärmen intarsiastickas i flera färger enligt
följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka 6 (6) 6 (6) räta med
Peruvian färg B, 6 (6) 6 (7) räta med Tilia färg C, 10
(10) 10 (10) räta med Peruvian färg D, 6 (6) 6 (7) räta
med Tilia färg E, 10 (10) 10 (10) räta med Peruvian
färg F, 6 (6) 6 (7) räta med Tilia färg G, 10 (10) 10
(10) räta med Peruvian färg H, 6 (6) 6 (7) räta med
Tilia färg I, 6 (6) 6 (6) räta med Peruvian färg B.
Sticka slätstickning med denna indelning, se ovan hur
garnerna skall snos för att det inte skall bli hål vid färgbyten, till ärmen mäter 44 (43) 43 (43) cm, sista varvet
stickas från avigsidan.
Kil
Sticka en kil under ärmen enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, ö1v, sticka till det återstår
1 maska, ö1h, 1 r.
Upprepa denna ökning de följande 2 (3) 3 (4) varven
från rätsidan = 72 (74) 74 (80) maskor.
Sticka 1 varv från avigsidan.
Avmaska 4 (5) 5 (6) maskor i början av de 2 följande
varven, sista varvet stickas från avigsidan = 64 (64) 64
(68) maskor.
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Ärmkupa
Ärmkupan formas INTE på traditionellt sätt med
avmaskningar och minskningar i sidorna, minskningar
görs istället fördelat över hela varvet enligt följande:

från *-*, till den sista randen med Peruvian, sticka räta
maskor varvet ut = 37 maskor.

Endast storlek XL
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*3 räta, 2 räta tillsammans, 2 räta, sticka till nästa rand
i Tilia*, upprepa från *-* varvet ut = 64 maskor.
Nästa varv: Sticka aviga maskor varvet ut.

Nästa varv (rätsidan): Sticka till den 2:a randen med
Peruvian, *3 räta, ödhpt, 4 räta*, upprepa från *-*,
till den sista randen med Peruvian, sticka räta maskor
varvet ut = 34 maskor.

Samtliga storlekar
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*2 räta, 2 räta tillsammans, 2 räta, sticka till nästa rand
i Tilia*, upprepa från *-* varvet ut = 60 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*1 rät, 2 räta tillsammans, 2 räta, sticka till nästa rand
i Tilia*, upprepa från *-* varvet ut = 56 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*1 rät, 2 räta tillsammans, 1 rät, sticka till nästa rand
i Tilia*, upprepa från *-* varvet ut = 52 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*2 räta tillsammans, 1 rät, sticka till nästa rand i Tilia*,
upprepa från *-* varvet ut = 48 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.

Sticka 3 varv utan minskningar.

Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till den 2:a randen med
Peruvian, *4 räta, 2 räta tillsammans, 2 räta*, upprepa
från *-*, till den sista randen med Peruvian, sticka räta
maskor varvet ut = 31 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till den 2:a randen med
Peruvian, *2 räta, ödhpt, 3 räta*, upprepa från *-*,
till den sista randen med Peruvian, sticka räta maskor
varvet ut = 28 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Maska av 2 maskor, sticka till
den 2:a randen med Peruvian, *3 räta, 2 räta tillsammans, 1 rät*, upprepa från *-*, till den sista randen
med Peruvian, sticka räta maskor varvet ut
= 23 maskor.
Nästa varv: Maska av 2 maskor, sticka aviga maskor
varvet ut = 21 maskor.

Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*2 räta tillsammans, sticka till nästa rand i Tilia*,
upprepa från *-* varvet ut = 44 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till första randen i Tilia,
*sticka den sista maskan med Tilia rätt tillsammans den
första maskan i nästa rand med Peruvian *, upprepa
från *-* varvet ut = 40 maskor.
Sticka 3 varv utan minskningar.
Nästa varv (rätsidan): Sticka till den 2:a randen med
Peruvian, *5 räta, 2 räta tillsammans, 3 räta*, upprepa
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Endast storlek S och M
Maska av 2 maskor i början av de 2 följande varven,
därefter 1 maska i början av de följande 4 varven och 3
maskor på de följande 2 varven = 7 maskor.
Endast storlek L och XL
Maska av 2 maskor i början av de 2 följande varven,
därefter 1 maska i början av de följande 2 varven.
Sticka 2 varv utan minskningar.
Maska av 1 maska i början av de 2 följande varven
Sticka 2 varv utan minskningar.
Maska av 3 maskor i början av de 2 följande varven
= 7 maskor.
Samtliga storlekar
Maska av de resterande 7 maskor.
VÄNSTER ÄRM
Stickas som höger ärm men med följande färgordning
efter resår och ökningsvarv.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 6 (6) 6 (6) räta med
Peruvian färg B, 6 (6) 6 (7) räta med Tilia färg I, 10
(10) 10 (10) räta med Peruvian färg H, 6 (6) 6 (7) räta
med Tilia färg G, 10 (10) 10 (10) räta med Peruvian
färg F, 6 (6) 6 (7) räta med Tilia färg E, 10 (10) 10
(10) räta med Peruvian färg D, 6 (6) 6 (7) räta med
Tilia färg C, 6 (6) 6 (6) räta med Peruvian färg B.
VÄNSTER FRAMKANT
Plocka från rätsidan, med bottenfärgen och sticka 4,5
mm upp 79 (83) 87 (91) maskor längs vänster framstyckes framkant. Börja längst upp vid halsringningen
och sluta längst ner i resårkanten.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa
från *-* till 2 maskor återstår, 2 aviga.
Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig* upprepa från *-* till
2 maskor återstår, 2 räta.
Sticka ytterligare 4 varv resår.
Avmaska i resår (från avigsidan).
HÖGER FRAMKANT
Plocka upp 79 (83) 87 (93) maskor som på vänster
framstycke, börja längst ner på resårkanten och sluta
uppe i halsringningen.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa
från *-* till 2 maskor återstår, 2 aviga.
Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig* upprepa från *-* till
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2 maskor återstår, 2 räta.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4: (knapphålsvarv): 1 rät, sticka 3 (3) 5 (3)
maskor resår, *gör 1 omslag, 2 räta tillsammans, sticka
8 (8) 10 (10) maskor resår*, upprepa från *-* till 5 (9)
9 (5) maskor återstår, gör 1 omslag, 2 räta tillsammans,
sticka resår varvet ut.
Sticka ytterligare 2 varv resår.
Avmaska i resår (från avigsidan).
KRAGE
Plocka från rätsidan, med bottenfärgen och sticka
4,5 mm upp maskor runt halsringningen.
Plocka upp 6 maskor längs resåren på höger framstycke, 20 maskor längs halsringningen fram till
bakstyckets vilande maskor, sticka dessa 27 (27) 29
(29) maskor räta, plocka upp 20 maskor längs
halsringningen på andra sidan, och 6 maskor längs
resåren = 79 (79) 81 (81) maskor totalt.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa
från *-* till 2 maskor återstår, 2 aviga.
Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa från *-* till
2 maskor återstår, 2 räta.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 1 ggr och varv 1 ännu
1 ggr.
Nästa varv (rätsidan)(knapphålsvarv): 2 räta, gör
1 omslag, 2 räta tillsammans, sticka resår varvet ut.
Sticka ytterligare 5 varv resår, sista varvet stickas från
avigsidan.
Avmaska från rätsidan med Italiensk avmaskning enligt
följande:
Ta av garnet och trä en trubbig nål med en trådända
som är 3 ggr så lång som det stycke du skall maska av.
1. Stick in nålen i de 2 första maskorna på vänster
sticka som om de skulle stickas avigt tillsammans, drag
igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 2:a och 3:e maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 3:e maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i de 2 första maskorna som om den
skulle stickas rätt tillsammans, drag igenom garnet och
lyft maskorna av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
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ster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt,
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
7. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
8. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
9. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
10. Som steg 5.
11. Som steg 6.
Upprepa 7-11, till 3 maskor återstår på vänsterstickan.
Avslutning
- Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster,
i de 2 sista maskorna, som om de skulle stickas avigt
tillsammans, drag igenom garnet.
- Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas
avigt och lyft maskan av stickan.
- Stick in nålen i de 2 sista maskorna som om den skulle
stickas rätt tillsammans och lyft dem av stickan.
Samtliga maskor är avmaskade. Fäst trådändan ordentligt.
KRÅS
Lägg med 1 tråd Tilia i färg C och 1 tråd Tilia färg G på
sticka 3 mm upp 83 (83) 85 (85) maskor.
Varv 1 (avigsidan): 2 aviga, *1 rät, 1 avig*, upprepa
från *-*, till 1 maska återstår, 1 avig.
Varv 2: 2 räta, *1 avig, 1 rät*, upprepa från *-*, till
1 maska återstår, 1 rät.
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Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 4 cm, sista
varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): 2 räta, 1 avig, *5i1-r, 5i1-a*,
upprepa från *-* till 4 maskor återstår, 5i1-r, 1 avig,
2 räta.
Nästa varv: 2 aviga, 1 rät, *5 aviga, 5 räta*, upprepa
från *-* till 8 maskor återstår, 5 aviga, 1 rät, 2 aviga.
Nästa varv: 2 räta, 1 avig, *5 räta, 5 aviga *, upprepa
från *-* till 8 maskor återstår, 5 räta, 1 avig, 2 räta.
Upprepa de 2 sista varven ytterligare 1 ggr, sticka ytterligare 1 varv från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): 2 räta, 1 avig, *1 rät, ö1h,
3 räta, ö1v, 1 rät, 1 avig, ö1h, 3 aviga, ö1v, 1 avig*,
upprepa från *-* till det återstår 8 maskor, 1 rät, ö1h,
3 räta, ö1v, 1 rät, 1 avig, 2 räta.
Nästa varv: 2 aviga, 1 rät, *7 aviga, 7 räta*, upprepa
från *-* till 10 maskor återstår, 7 aviga, 1 rät, 2 aviga.
Nästa varv: 2 räta, 1 avig, *7 räta, 7 aviga*, upprepa
från *-* till 10 maskor återstår, 7 räta, 1 avig, 2 räta.
Maska av räta på räta och aviga på aviga.
MONTERING
Innan de sys i skall ärmarna blockas/våtspännas så att
ränderna rätar ut sig. Skölj upp ärmarna enligt
anvisningarna på banderollen och lägg ut dem på en
madrass, skumplast eller liknande.
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Sträck ut ärmarna till rätt mått och räta till ränderna så
att de får full bredd. Sätt knappnålar utmed kanterna
och låt dem torka.
Sy ihop ärmarna med madrasstygn och sy i dem i
ärmhålen med madrasstygn. Den översta delen av
ärmkupan rynkas så att det blir en liten puffärm.
Placera kråset på kragens insida så att det endast är
själva volangen som sticker upp ovanför kanten och
syns från utsidan. Kråskanten placeras c:a 2 cm innanför framkanterna i båda sidorna så att de inte ligger
omlott när koftan knäpps. Håll kråset på plats med
hjälp av knappnålar medan du syr fast det.
Sy fast kråset på följande sätt:
Sy fast kråsets nedre resårkant utmed kragens uppläggningskant och även upp utmed resåren, se till att inga
stygn syns från framsidan. Sy även fast själva volangen
mot kragen, lite nedanför volangen så att den hålls på
plats och inte viker sig inåt. Kasta fast den löst och se
till att stygnen inte syns från rätsidan.
Fäst alla trådändor och sy i knappar.
Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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