Strandkant - en läcker barnkofta
Design: Maria Bach Jensen
Drömmen om den danska sommaren är full
av solsken, värme och dagar på stranden.
Några gånger visar sommaren sig dock från
den lite kyligare sidan, då kan det vara skönt
med en mjuk kofta att ta på sig. Denna kofta
är inspirerad av den ljusa sanden på Jyllands
västkust där designern bor. Strandkant stickas
i två trådar Arwetta Classic, i två färger som
ligger nära varandra, vilket gör att det uppstår
en diskret melering - precis som sanden på
Jyllands västkust.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic från Filcolana i
färg 977 (Marzipan)
och 150 (150) 200 g (250) g Arwetta Classic från
Filcolana i färg 101 (Råhvid)
- hela koftan stickas med dubbelt garn, en tråd av
vardera färgen tillsammans.
Rundsticka 3,5 mm och 4,5 mm, 100 cm
Eventuellt strumpstickor 3,5 mm och 4,5 mm (om du
inte stickar mha magic loop)
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
4 knappar (20-22 mm diameter)
Storlekar
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mått
Passar till övervidd: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) cm
Övervidd: 76 (80) 86 (90) cm
Ärmlängd: 20 (26) 29 (32) cm
Hel längd: 33 (36) 39 (41) cm
Stickfasthet
19 maskor och 29 varv i slätstickning med en tråd av
vardera färgen på sticka 4 mm = 10 x 10 cm.
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16 maskor och 48 varv i patentstickning med en tråd
av vardera färgen på sticka 4 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.
Speciella förkortningar
Kantmaska: Sticka första och sista maskan rät på alla
varv.
ö1v (vänsterlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor på vänsterstickan, sticka den vridet rät.
ö1h (högerlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
Speciella tekniker
Italiensk sydd avmaskning: Ta av garnet med en ända
som är 3,5 ggr så lång som stycket som skall avmaskas. Trä tråden på en nål. Den Italienska avmaskningen görs genom att man syr genom alla maskor
två gånger, första gången förs nålen genom maskan
motsatt vad den skulle ha stickats, andra gången på
samma sätt som man skulle ha stickat maskan. Sedan lyfts maskan av stickan.
Börja med en rät maska som första maska och sy
enligt följande:
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som
om den skulle stickas avigt.
2. Stick in nålen i 2:a maskan (en avig maska) som
om den skulle stickas rät, framifrån och ut på baksidan.
3. Stick in nålen i 1:a maskan igen (rätmaskan) som
om den skulle stickas rät, drag igenom garnet och lyft
maskan av stickan.
4. Stick in nålen i nästa räta maska på vänster sticka
(maska nummer 2) som om den skulle stickas avigt.
5. Stick in nålen i 1:a maskan (avigmaskan) som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet och lyft
maskan av stickan.
Upprepa ovanstående steg till samtliga maskor är
avmaskade.
Patentstickning
Patentstickning stickad fram och tillbaka:
Varv 1: *Sticka 1 rät, omslag, lyft 1 maska som om
den skulle stickas avigt*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: *Omslag, lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt, sticka nästa maska rätt tillsammans
med omslaget*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 3: *Sticka nästa maska rätt tillsammans med
omslaget, omslag, lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt *, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 2 och 3.
Patentstickning stickad runt:
Varv 1: *Omslag, lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: *Sticka nästa maska avigt tillsammans med
omslaget, omslag, lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt *, upprepa *-* varvet ut.
Varv 3: *Omslag, lyft 1 maska som om den skulle
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stickas avigt, sticka nästa maska rätt tillsammans
med omslaget*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 2 och 3.
Arbetsgång
Koftan stickas uppifrån och ner. Först stickas bakstyckets ok, sedan plockas maskor upp längs axlarna
till framstyckena som stickas ner till ärmhålorna. Bakoch framstycke sammanfogas och kroppen stickas
färdig. Sedan plockas maskor upp längs ärmhålen och
ärmarna stickas neråt. Därefter stickas halskant och
framkanter och sist stickas två fickor som sys på.
Bakstycke
Lägg med en tråd av vardera färgen tillsammans på
sticka 4,5 mm upp 70 (74) 80 (84) maskor.
Sticka slätstickning fram och tillbaka med 1 kantmaska i var sida till arbetet mäter 12 (13) 14 (15) cm
(varv 1 = avigsidan). Låt bakstyckets maskor vila.
Höger framstycke
Lägg arbetet framför dej med rätsidan upp och uppläggningskanten bort från dej.
Plocka upp 20 (22) 24 (26) maskor (1 maska i
varje maska) längs höger sida av bakstyckets uppläggningskant. Sticka slätstickning fram och tillbaka
med 1 kantmaska i var sida till arbetet mäter 4 (5) 6
(6) cm från axeln (upplockningen). Sista varvet stickas från avigsidan.
Börja öka mot halsen (rätsidan): Sticka räta maskor
till 1 maska återstår, ö1h, 1 rät (kantmaskan).
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Upprepa dessa ökningar vartannat varv totalt 7 (7) 8
(8) ggr = 27 (29) 32 (34) maskor.
I slutet av sista varvet med ökningar läggs 6 nya maskor upp på stickan, använd enkel uppläggning = 33
(35) 38 (40) maskor.
Fortsätt sticka slätstickning fram och tillbaka med 1
kantmaska i var sida till arbetet mäter 12 (13) 14
(15) cm från axeln. Låt höger framstyckes maskor
vila.
Vänster framstycke
Plocka upp 20 (22) 24 (26) maskor (1 maska i
varje maska) längs vänster sida av bakstyckets uppläggningskant. Sticka slätstickning fram och tillbaka
med 1 kantmaska i var sida till arbetet mäter 4 (5) 6
(6) cm från axeln (upplockningen). Sista varvet stickas från avigsidan.
Börja öka mot halsen (rätsidan): Sticka 1 rät, ö1v,
räta maskor varvet ut.
Upprepa dessa ökningar vartannat varv totalt 7 (7) 8
(8) ggr = 27 (29) 32 (34) maskor.
Lägg upp 6 maskor i slutet av nästa varv från avigsidan, använd enkel uppläggning = 33 (35) 38 (40)
maskor.
Fortsätt sticka slätstickning fram och tillbaka med 1
kantmaska i var sida till arbetet mäter 12 (13) 14
(15) cm från axeln.
Kropp
Sammanfoga bak- och framstycken på en sticka 4,5
mm = 136 (144) 156 (164) m.
Sticka slätstickning fram och tillbaka med 1 kantmaska i var sida till arbetet mäter 29 (32) 35 (37) cm
från axeln.
Byt till sticka 3,5 mm, sticka 4 cm resår (1 rät, 1
avig), minska 1 maska mitt på 1:a varvet när det
passar i resåren. Maska av alla maskor, använd sydd
italiensk avmaskning enligt ovan.
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framkant, börja 4 cm ner på halskanten (som skall
vikas).
Sticka 1,5 cm resår (1 rät, 1 avig).
Gör 4 knapphål: sticka 7 maskor resår, maska av 2
maskor, *sticka 19 (21) 23 (25) maskor resår (inklusive den maska som redan är på högerstickan
efter avmaskningen), maska av 2 maskor*, upprepa
*-* total 3 ggr, sticka 7 maskor resår (inklusive den
maska som redan är på högerstickan efter avmaskningen).
På nästa varv stickas de 2 maskorna före avmaskningen tillsammans (rätt eller avigt, beroende på vad
som passar i resåren) lägg upp 3 nya maskor över de
avmaskade maskorna.
Fortsätt sticka 1,5 cm resår till kanten mäter 4 cm.
Maska av alla maskor, använd sydd italiensk avmaskning enligt ovan.
Höger framkant:
Plocka upp 79 (85) 91 (97) maskor längs höger
framkant, sluta 4 cm ner på halskanten (som skall
vikas). Sticka 4 cm resår (1 rät, 1 avig). Maska av
alla maskor, använd sydd italiensk avmaskning enligt
ovan.
Fickor (sticka 2 stycken)
Lägg på sticka 4,5 mm upp 19 (19) 21 (23) maskor,
sticka patentstickning fram och tillbaka med 1 kantmaska i var sida. Sticka till fickan mäter 9 (9) 10 (10)
cm, avmaska i resår (1 rät, 1 avig).
Montering
Vik halskanten dubbel mot insidan och kasta fast den.
Sy i knappar.
Sy fast fickorna på framstyckena med maskstygn;
vänd fickan så att uppläggningskanten kommer uppåt
och vik in kantmaskan mot avigsidan när du syr fast
sidorna.
Fäst alla trådändor.

Ärmar (båda stickas lika)
Plocka upp 38 (42) 46 (48) maskor utmed ärmhålet
(hälften på fram- och hälften på bakstycket), börja
och sluta längst ner i ärmhålet. Sammanfoga för att
sticka runt och sätt en markör som visar varvets början. Sticka patentstickning runt till ärmen mäter 16
(22) 25 (28) cm. Sista varvet skall vara mönstervarv
2.
Byt till sticka 3,5 mm och sticka 4 cm resår (1 rät, 1
avig). Maska av alla maskor, använd sydd italiensk
avmaskning enligt ovan.
Halskant
Plocka på sticka 3,5 mm upp 97 (101) 107 (107) maskor längs halskanten (c:a 1 maska/maska eller varv,
antalet maskor skall vara ojämnt). Sticka 8 cm resår
(1 rät, 1 avig) med 1 kantmaska i var sida.
Framkanter
Vänster framkant:
Plocka upp 79 (85) 91 (97) maskor längs vänster
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