Rav

- en mjuk och kvinnlig kofta

Design: Hanne Rimmen
Rav är en mjuk och kvinnlig kofta med en
vacker liljebård utmed halsringningen på det
runda oket. Liljan symboliserar skönhet och är
en metafor för ”den älskade”. Vid första ögonkaster ser blomsterbården vit ut, men den
är svagt, svagt blekrosa. Både den vackert
bärnstensfärgade bottenfärgen och den vackra
mönsterfärgen uppstår genom att 2 färger av
vår kid silk mohair Tilia blandas.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
Bottenfärg:
125 (150) 175 (200) g i Tilia från Filcolana i färg 136
(Mustard)
och (150) 175 (200) g i Tilia från Filcolana i färg 354
(Light Truffle)
Mönsterfärg:
25 (25) 25 (50) g i Tilia från Filcolana i färg 101 (Natural White)
och 25 (25) 25 (50) g i Tilia från Filcolana i färg 321
(Sakura)
- de två trådarna Tilia stickas tillsammans, både i bottenfärgen och i mönsterfärgen.
8 (8) 8 (10) knappar, 1,8 cm diameter
Rundsticka 3 mm, 40 cm
Rundsticka 3 mm och 3,5 mm, 80/100 cm
Strumpstickor 3 mm och 3,5 mm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg
Storlekar
(S) M (L) XL
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Mått
Passar till övervidd: 80-86 (86-94) 94-102 (102-108)
cm
Övervidd: 90 (98) 106 (112) cm
Ärmlängd: 45 (46) 47 (47) cm
Hel längd: 54 (57) 59 (61) cm
Längd upp till ärmhålet: 28 (30) 31 (32) cm
Stickfasthet
23 maskor och 28 varv mönstertickning och slätstickning på sticka 3,5 mm med två trådar Tilia = 10 x 10
cm
Speciella förkortningar
Ökn (ökning): Lyft upp tråden mellan 2 maskor på
stickan, sticka den rät i bakre maskbågen.
Vriden maska, maskan stickas vridet rät eller vridet
avig, dvs i bakre maskbågen.
Speciella tekniker
Förkortade varv med German Short Rows (GSR):
Sticka fram till där vändningen skall göras, vänd. 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 på de räta varven och
avigt på de aviga varven).
Knapphål: Gör 1 omslag, sticka nästa maska rät,
flytta tillbaka den senast stickade maskan till vänsterstickan och sticka 2 maskor tillsammans vridet rätt (i
bakre maskbågen).
Arbetsgång
Koftan stickas runt, uppifrån och ner och klipps upp
på slutet. Efter halskanten lägger man upp maskor
till klippmaskor och infodring. När oket är stickat
delas maskorna så att ärmar och kropp stickas för
sig. Kroppen stickas till önskad längd och maskas av,
därefter stickas ärmarna. Maskor plockas upp och
framkanter i resår stickas på båda framstyckena.
Sedan säkras klippmaskorna med en maskinsöm och
koftan klipps upp mitt fram. Vikkanterna kastas fast.
Läs detta innan du börjar
Koftan stickas i 2 trådar Tilia, både som bottenfärg
och som mönsterfärg. Koftan har förkortade varv bak
i nacken för att forma halsringningen och ge en bättre
passform.
Ok
Lägg med bottenfärgen (2 trådar Tilia) på sticka 3
mm upp 109 (115) 121 (127) maskor till halskanten.
Sticka resår fram och tillbaka, första och sista maskorna är kantmaskor som hela tiden stickas räta:
Varv 1 (rätsidan): 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa
*-* och avsluta med 1 rät.
Varv 2: 1 rät, *1 avig, 1 rät *, upprepa *-* varvet
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sista maskorna
på varv

Mönsterrapport
upprepa

Bottenfärg
Mönsterfärg
Ökn
Mönsterrapport
Ingen maska, hoppa över denna ruta
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ut.
Upprepa varv 1 och 2 totalt 6 ggr (totalt 12 varv).
Byt till sticka 3,5 mm.
Sticka förkortade varv enligt följande:
Förkortat varv 1 (rätsidan): sticka 62 (65) 68 (71)
räta maskor, vänd (se Speciella tekniker ovan).
Förkortat varv 2 (avigsidan): sticka 15 aviga,
vänd.
Förkortat varv 3: sticka räta maskor till 10 maskor
efter förra vändningen från rätsidan, vänd.
Förkortat varv 4: sticka aviga maskor till 10 maskor
efter förra vändningen från avigsidan, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 3 ggr.
Det sista förkortade varvet (rätsidan): sticka räta
maskor varvet ut.
Dela på de båda trådarna och lägg med korsuppläggning löst upp 22 maskor på stickan till klippmaskor och infodring. De 22 maskorna stickas alla varv
enligt följande: 8 aviga (infodring), 6 r (klippmaskor), 8 aviga infodring).
Sätt en markör på var sida om de nya maskorna och
sammanfoga för att sticka runt.
På de varv på oket där det stickas mönster med 2 färger, skall det inte stickas mönster på de 22 nya maskorna. Istället stickas alla maskor med alla 4 trådarna
tillsammans, både de 2 trådarna bottenfärg och de 2
trådarna mönsterfärg. Observera att de 22 maskorna
inte ingår i maskantalen nedan.
Observera också att 1 maska före och 1 maska efter
de 22 maskorna fortsättningsvis också stickas som
kantmaskor (stickas räta i bottenfärgen varje varv)
och därför inte stickas med i mönstret.
Sticka runt med bottenfärgen och öka 15 (17) 23
(27) maskor jämnt fördelat över varvet (OBS! öka
inte på de 22 nya maskorna) = 124 (134) 144 (154)
maskor.
Sticka 3 varv slätstickning.
Sticka mönster enligt diagrammet, sticka diagrammets samtliga varv.
Det skall nu vara 297 (321) 345 (369) maskor.
Sticka slätstickning runt till arbetet mäter 26 (27) 28
(29) cm.
På nästa varv delas arbetet så att ärmar och kropp
stickas var för sig: Sticka 1 rät (kantmaska), 40 (44)
50 (54) räta (höger framstycke), sätt de följande
64 (68) 68 (72) maskorna på en maskhållare (höger ärm), lägg upp 10 (12) 12 (12) nya maskor på
stickan, sticka 87 (95) 107 (115) räta (bakstycke),
sätt de följande 64 (68) 68 (72) maskorna på en
maskhållare (vänster ärm), lägg upp 10 (12) 12 (12)
nya maskor på stickan, sticka 40 (44) 50 (54) räta
(vänster framstycke), 1 rät (kantmaska), sist stickas
klipp- och infodringsmaskor.
Kropp
Totalt 189 (209) 233 (249) maskor. Sticka slätstickning runt till arbetet mäter c:a 20 (22) 24 (24) cm
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från ärmhålet eller till önskad längd före resåren.
Maska av de 22 klipp- och infodringsmaskorna mellan
markörerna.
Byt till sticka 3 mm, sticka fram och tillbaka.
Sticka 8 cm resår på samma sätt som i början av
arbetet.
Avmaska löst i resår
Ärmar (båda stickas lika)
Sätt ärmens 64 (68) 68 (72) maskor på strumpstickor
3,5 mm (eller använd en lång rundsticka om du
stickar mha Magic Loop). Plocka upp 10 (12) 12 (12)
maskor i de maskor som lades upp under ärmen. Det
skall nu vara totalt 74 (80) 80 (84) maskor.
Sätt en markör som visar varvets början mitt i maskorna under ärmen.
Minskningsvarv: Sticka 1 rät, 2 räta tillsammans,
sticka räta maskor till 3 maskor före markören, 2 räta
vridet tillsammans, 1 rät.
Minska på detta sätt var 8:e (8:e) 8:e (8:e) varv totalt 8 (9) 9 (9) ggr. Det skall nu vara 58 (62) 62 (66)
maskor kvar.
Fortsätt sticka slätstickning till ärmen mäter 37 (38)
39 (39) cm – eller till önskad längd före resåren.
Byt till sticka 3 mm och sticka 8 cm resår (1 rät, 1
avig).
Avmaska i resår.
Framkanter
Framkanterna stickas på innan arbetet klipps upp.
Vänster framkant (knappkant): Plocka med sticka
3 mm och bottenfärgen från rätsidan upp maskor i
kantmaskan på vänster framstycke (utanför de 22
klipp- och infodringsmaskorna). Börja längst upp på
halskantens resår och plocka upp c:a 8 maskor/9
varv, det slutliga maskantalet skall vara ojämnt.
Sticka resår, fram och tillbaka:
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 rät, 1 avig *, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (rätsidan): 1 rät, *1 avig, 1 rät *, upprepa
*-* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 totalt 5 ggr, sticka varv 1 ytterligare 1 ggr.
Avmaska i resår från rätsidan
Höger framkant (knäppkant med knapphål): Plocka
med sticka 3 mm och bottenfärgen från rätsidan upp
maskor på i kantmaskan på höger framstycke (utanför de 22 klipp- och infodringsmaskorna). Börja nederst på resåren och plocka upp samma antal maskor
som på vänster framkant.
Sticka 5 varv resår, fram och tillbaka, på samma sätt
som på vänster framkant. På varv 6 görs knapphål:
Knapphålen placeras på följande sätt: det första
och sista knapphålet görs 6 maskor från kanten. De
övriga 6 (6) 8 (8) knapphålen placeras jämnt mellan
dessa.
På varv 6 (rätsidan) görs knapphål enligt följande:
Gör ett omslag, sticka 1 rät maska, sätt tillbaka
maskan på vänster sticka och sticka 2 maskor vridet
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tillsammans.
Montering
Fäst alla trådändor. Sy två maskinsömmar i 2:a och
4:e klippmaskan (klippmaskorna är de 6 mittersta
maskorna av de 22 maskorna). Klipp upp mellan
maskinsömmarna och ånga infodringskanterna från
arbetets avigsida. Kasta fast dem mot avigsidan.
OBS! för att det skall vara lättare att göra en snygg
montering kan man göra två sömmar med tråckelstygn (förstygn) med en avvikande färg, i den maskrad där infodringen skall sys fast (en på höger och
en på vänster framstycke).
Tvätta koftan försiktigt enligt tvättinstruktionen på
banderollen, lägg ut den på en handduk och låt torka
plant.
trifuger let og lad sweateren tørre liggende.
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