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En lejontämjare bär oftast en överdådig rock när han gör sin fantastiska entré på en cirkus.
Det är detta som inspirerat till designen av denna långkofta. Ränderna går på diagonalen och
trots att man stickar “rakt ner” uppstår zigzagmönstret endast av ökningar och minskningar.
Hela koftan är stickad i ett stycke, uppifrån och ner.
STORLEKAR
(XS) S (M) L (XL) 2XL
MÅTT
Passar till bröstvidd: (80-89) 90-97 (98-105)
106-115 (116-125) 126-140 cm
Övervidd: (112) 120 (128) 136 (148) 160 cm
Hel längd: (89) 89 (91) 92 (92) 93 cm
Ärmlängd: (43) 43 (43) 43 (40) 38 cm
STICKFASTHET
17 maskor x 25 varv slätstickning på sticka 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.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till
trä eller omvänt.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A:
(250) 300 (350) 350 (350) 400 g Saga i färg 120
(Carmine) och
(125) 125 (150) 150 (150) 150 g Tilia i färg 218
(Christmas Red)
Färg B:
(200) 250 (250) 300 (300) 350 g Saga i färg 302
(Ballet Slipper) och
(75) 100 (100) 125 (150) 150 g Tilia färg 321
(Sakura)
Man stickar hela tiden med 2 trådar Saga och 1 tråd
Tilia tillsammans.
Rundsticka 4,5 och 5 mm, 80-120 cm.
Strumpstickor 4,5 mm
4 stickmarkörer eller garn i kontrastfärg
2 maskhållare (eller restgarn)
9 knappar
filcolana.dk

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
omsl: Omslag
vrid-omsl: Vrid omslaget. Stick in höger sticka i
omslaget som om det skall stickas rätt, lyft över det på
högerstickan utan att sticka det, stick in vänster sticka
bakifrån i omslaget och lyft tillbaka det på vänsterstickan. Omslaget är nu vridet och stickas rätt.
cdhpt: Centrerad dubbelhoptagning. Lyft två maskor
som om de skulle stickas rätt tillsammans, sticka 1 rät
maska och drag de lyfta maskorna över den stickade
maskan.

Arbetsgång
Leone, lejontämjarens rock stickas i ett stycke, man
börjar längst upp i nacken.
De diagonala ränderna skapas av ökningar vid de
markerade maskorna.
När oket är stickat delas arbetet upp så att ärmar och
kropp stickas var för sig.
Sist stickas hals- och framkanter.

SPECIELLA TEKNIKER
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.
Ökningar
Ökningarna görs över 2 varv:
På avigsidan: Gör omslag på båda sidor om de markerade maskorna.
På rätsidan: Omslagen stickas vridet på ett ett sådant
sätt att de lutar åt antingen vänster eller höger.
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
OK
Lägg med färg A och sticka 5 mm upp 5 maskor, sticka
fram och tillbaka.
Varv 1 (avigsidan): *1 avig (kantmaska), 1 omslag,
1 avig, 1 omslag, 1 avig (mittmaskan bak), 1 omslag,
1 avig, 1 omslag, 1 avig (kantmaska) = 9 maskor.
Varv 2: 1 rät, sticka omslaget vridet rätt, 1 rät,
vrid-omsl, 1 rät (mittmaskan bak) markera denna maska
med en stickmarkör, sticka omslaget vridet rätt, 1 rät,
vrid-omsl, 1 rät.
Varv 3: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till den
markerade mittmaskan, 1 omslag, 1 avig, 1 omslag
sticka aviga maskor till 1 maska återstår, 1 omslag,
1 avig = 13 maskor.
Varv 4: 1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka räta
maskor till nästa omslag, vrid-omsl, 1 rät (mittmaskan
bak), sticka omslaget vridet rätt, sticka räta maskor till
nästa omslag, vrid-omsl, 1 rät.
På båda sidorna om mittmaskan skall det nu vara
5 maskor innanför kantmaskan.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 4 ggr, och varv 3
ytterligare 1 ggr.
Det skall nu vara 15 maskor på båda sidorna (inkl.
omslag), mellan mittmaskan och kantmaskorna.
Byt till färg B.
Upprepa varv 4 ytterligare 1 ggr, sedan varv 3 och 4
totalt (1) 2 (2) 2 (2) 2 ggr och varv 3 ytterligare 1 ggr
= (19) 21 (21) 21 (21) 21 maskor på båda sidorna
(inkl. omslag), mellan mittmaskan och kantmaskorna,
sista varvet stickas från avigsidan. Markera den sista
maskan på varvet med en stickmarkör, detta är vänster
axelmaska.
Vänd INTE på arbetet.
Lägg upp maskor till framstycken och sticka förkortade
varv för att forma halsringningen enligt följande:

uppläggning (vridna omslag), se speciella tekniker.
Vänd på arbetet och fortsätt sticka från rätsidan.
Förkortade varv, vänster framstycke
Förkortat varv 1 (rätsidan): 4 räta, vänd
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, 2 aviga, 1 omslag,
1 avig.
Förkortat varv 3: 1 rät, sticka omslaget vridet rätt,
sticka räta maskor till ”dubbelmaskan” sticka de båda
bågarna rätt tillsammans som om de vore en maska,
4 räta, vänd
Förkortat varv 4: 1 vändmaska, sticka aviga maskor till
1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig
Förkortat varv 5: Sticka som förkortat varv 3.
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 4.
Endast storlek S, M, L, XL och 2XL
Upprepa förkortat varv 5 och 6 ytterligare 1 ggr.
Samtliga storlekar
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut
(omslagen stickas som tidigare), vänd INTE. Markera
den sista maskan på varvet med en stickmarkör, detta
är höger axelmaska. Lägg upp (16) 18 (18) 18 (18) 18
maskor med enkel uppläggning (vridna omslag), vänd.

Lägg upp (16) 18 (18) 18 (18) 18 maskor med enkel
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Förkortade varv, höger framstycke
Förkortat varv 1 (avigsidan): 1 avig, 1 omslag,
3 aviga, vänd
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka räta maskor till
omslaget, vrid-omsl, sticka 1 rät.
Förkortat varv 3: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor
till ”dubbelmaskan” sticka de båda bågarna avigt
tillsammans som om de vore en maska, 4 aviga, vänd
Förkortat varv 4: Sticka som förkortat varv 2.
Förkortat varv 5: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor
till ”dubbelmaskan” sticka de båda bågarna avigt
tillsammans som om de vore en maska, 4 aviga, vänd
Förkortat varv 6: Sticka som förkortat varv 2.
Endast storlek S, M, L, XL och 2XL
Upprepa förkortat varv 5 och 6 ytterligare 1 ggr.
Samtliga storlekar
Fortsätt att sticka fram och tillbaka över alla maskor.
Kontrollräkna att du har (19) 21 (21) 21 (21) 21
maskor mellan de markerade maskorna = totalt (81) 89
(89) 89 (89) 89 maskor.
Nästa varv (avigsidan): *1 avig, 1 omslag, sticka aviga
maskor till den markerade maskan, 1 omslag*, upprepa
*-* till 1 maska återstår, 1 avig.
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut,
omslagen stickas som tidigare.

Upprepa dessa 2 varv och byt SAMTIDIGT färg var
14:e varv (färgbytet till rand 3 räknast lättast i mittmaskan mitt bak). Färgbytena görs alltid på ett varv från
rätsidan.
Fortsätt att sticka på detta sätt till det är (103) 107
(113) 113 (113) 113 maskor (inkl. omsl) mellan
kantmaskan och den markerade maskan = totalt (417)
433 (457) 457 (457) 457 maskor. Sista varvet stickas
från avigsidan.
Endast storlek. XS och S
Nästa varv (rätsidan): Sticka 1 rät, sticka omslaget
vridet rätt, (58) 62 räta, sätt de följande (89) 89
maskorna på en maskhållare (vänster ärm), lägg upp
3 maskor med enkel uppläggning (vridna omslag)
markera den mittersta av dessa maskor (vänster sidmaska), sticka (58) 62 räta, vrid-omsl, 1 rät, sticka
omslaget vridet rätt, sticka (58) 62 räta, sätt de följande
(89) 89 maskorna på en maskhållare (höger ärm), lägg
upp 3 maskor med enkel uppläggning (vridna omslag)
markera den mittersta av dessa maskor (höger sidmaska), sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl,
1 rät = (245) 261 maskor.
Arbetet är delat så att kropp och ärmar stickas var för
sig, fortsätt att sticka ränder som tidigare.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, 1 omslag, sticka aviga
maskor till den markerade maskan på bakstycket,
1 omslag, 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig.
Nästa varv: *1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka
räta maskor till 1 maska före den markerade sidmaskan,
cdhpt*, sticka räta maskor till bakstyckets mittmaska,
vrid-omsl, upprepa *-*, sticka räta maskor till 1 maska
återstår, vrid-omsl, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv till 4 ränder med färg B är färdigstickade, sista varvet stickas från avigsidan.
Endast storlek M, L, Xl och 2XL
Fickorna stickas INNAN arbetet delas så att kropp och
ärmar stickas var för sig.
Samtliga storlekar
FICKOR
Samtidigt som fickorna och fickpåsarna stickas, stickas
14 varv breda ränder som tidigare.
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Ficköppning och fickpåsens insida på vänster framstycke
Nästa varv (rätsidan): Sticka med färg A, 1 rät, sticka
omslaget vridet rätt, 24 räta.
Låt de resterande maskorna vila, fortsättningsvis
stickas endast framstyckets första 26 maskor samt
fickor enligt följande:
Lägg upp 1 ny maska med enkel uppläggning (vridet
omslag) på stickan, markera denna maska och lägg upp
ytterligare 26 maskor.
Vänd på arbetet.
Fortsätt att sticka dessa 53 maskor enligt följande:
Fickvarv 1 (avigsidan): 1 avig, 1 omslag, sticka aviga
maskor till 1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig.
Fickvarv 2: 1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka räta
maskor till 1 maska före den markerade maskan, cdhpt,
sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv till 14 varv med färg A och
14 varv med färg B är stickade på fickstycket, sista
varvet stickas från avigsidan.
Ta av garnet och sätt de första 27 maskorna, fram till
mittmaskan, att vila på en maskhållare.
Fortsätt att sticka de resterande 28 fickmaskorna med
färg A.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta maskor vridet
tillsammans, sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl,
1 rät.
Nästa varv: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor
varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv, sticka totalt 13 varv, sista varvet
stickas från rätsidan.
Avmaska med aviga maskor och ta av garnet.
Låt vänstersidan vila, sticka fickpåse och fickpåse på
höger sida enligt följande:
Ficköppning och fickpåsens insida på höger framstycke
Flytta samtliga maskor, förutom de sista 26 maskorna
(sett från rätsidan), till ett masksnöre eller maskhållare
och låt dessa maskor vila.
Fortsättningsvis stickas endast dessa 26 maskor samt
de nya maskor som läggs upp.
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Sticka enligt följande:
Fickvarv 1 (rätsidan): Lägg med färg A upp 27
maskor, markera den sista av dessa maskor och fortätt
sticka framstyckets 26 maskor enligt följande: 24 räta,
vrid-omsl, 1 rät = 53 maskor.
Fickvarv 2: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig.
Fickvarv 3: 1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka räta
maskor till 1 maska före den markerade maskan, cdhpt,
sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv till det är stickat 14 varv med färg
A och 14 varv med färg B på fickstycket, sista varvet
stickas från avigsidan.
Ta av färg B, fortsätt sticka med färg A.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, sticka omslaget vridet
rätt, sticka räta maskor till 1 maska före den markerade
maskan, 2 räta maskor tillsammans, vänd.
Låt framstyckets resterande 27 maskor att vila på en
maskhållare.
Nästa varv: Sticka aviga maskor till 1 maska återstår,
1 omslag, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv, sticka totalt 13 varv med färg A,
sista varvet stickas från rätsidan.
Nästa varv (avigsidan): Avmaska med aviga maskor
och ta av färg A.
Fickpåsarnas inner/baksida
Fortsättningsvis stickas endast de mittersta maskorna
(som tidigare vilade) samt de nya maskor som läggs upp
i båda sidor. Sticka enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): Lägg med färg A upp
26 maskor på högerstickan med enkel uppläggning
(vridna omslag), sticka de vilande maskorna i mitten
som tidigare och lägg upp 26 maskor i slutet av varvet
= (59) 63 (113) 113 (113) 113 m i var sida mellan
kantmaskan och den markerade maskan.
Nästa varv: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
den markerade maskan på bakstycket, 1 omslag, 1 avig,
1 omslag, sticka aviga maskor till 1 maska återstår 1
omslag, 1 avig.
Endast storlek. M, L, XL och 2XL
Fortsätt att sticka på detta sätt till det är (-) - (115) 121
(125) 129 maskor (inkl. omsl) mellan kantmaskan och
den markerade maskan. Sista varvet stickas från
avigsidan.
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Nästa varv (rätsidan): Sticka 1 rät, sticka omslaget
vridet rätt, (-) - (65) 70 (74) 77 räta, sätt de följande
(-) - (99) 101 (101) 103 maskorna på en maskhållare
(vänster ärm), lägg upp 3 maskor med enkel uppläggning (vridna omslag) markera den mittersta av dessa
maskor (vänster sidmaska), sticka (-) - (65) 70 (74) 77
räta, vrid-omsl, 1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka
(-) - (65) 70 (74) 77 räta, sätt de följande (-) - (99)
101 (101) 103 maskorna på en maskhållare
(höger ärm), lägg upp 3 maskor med enkel uppläggning (vridna omslag) markera den mittersta av dessa
maskor (höger sidmaska), sticka räta maskor till
omslaget, vrid-omsl, 1 rät = (-) - (273) 293 (309)
321 maskor.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, 1 omslag, sticka aviga
maskor till den markerade maskan på bakstycket,
1 omslag, 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig.
Samtliga storlekar
Nästa varv (rätsidan): *1 rät, sticka omslaget vridet
rätt, sticka räta maskor till 1 maska före den markerade
sidmaskan, cdhpt*, sticka räta maskor till bakstyckets
mittmaska, vrid-omsl, upprepa *-*, sticka räta maskor
till 1 maska återstår, vrid-omsl, 1 rät.

Nästa varv: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
den markerade maskan på bakstycket, 1 omslag, 1 avig,
1 omslag, sticka aviga maskor till 1 maska återstår,
1 omslag, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv till 14 varv med färg A och 14
varv med färg B är stickade från delningen till ficköppningar, sista varvet stickas från avigsidan. Ta av färg
B och fortsätt sticka med Färg A.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, sticka omslaget vridet
rätt, sticka 23 räta, 2 räta maskor tillsammans, vänd.
Nästa varv: Sticka aviga maskor till 1 maska återstår,
1 omslag, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv, sticka totalt 13 varv med färg A,
sista varvet stickas från rätsidan.
Avmaska med aviga maskor och ta av färg A.
Sticka nu motsvarande stycke med färg A i andra sidan:
Från rätsidan, flyttas de yttersta 27 maskorna över till
vänsterstickan så att du kan sticka dem från rätsidan.
Sticka med färg A enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta maskor vridet
tillsammans, 23 räta, vrid-omsl, 1 rät.
Nästa varv: 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor varvet
ut.
Upprepa dessa 2 varv, sticka totalt 13 varv, sista varvet
stickas från rätsidan.
Avmaska med aviga maskor och ta av garnet.
KROPPEN
Sammanfoga alla delar enligt följande:
Sticka med färg A, börja från rätsidan, sticka först
vänster framstyckes vilande maskor, sedan maskorna på
mittdelen (bakstycket) och till sist de vilande maskorna
från höger framstycke enligt följande:
Nästa varv: *1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka
räta maskor till 1 maska före den markerade sidmaskan,
cdhpt*, sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl,
upprepa *-*, sticka räta maskor till 1 maska återstår,
vrid-omsl, 1 rät.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, 1 omslag, sticka aviga
maskor till den markerade maskan på bakstycket,
1 omslag, 1 avig, 1 omslag, sticka aviga maskor till
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1 maska återstår, 1 omslag, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv och fortsätt randa som tidigare till
det är totalt 6 ränder med vardera färgen och (2) 2 (10)
12 (12) 14 varv med färg A i nästa rand. Sista varvet är
ett varv från avigsidan.
Arbetet mäter nu (79) 79 (83) 84 (84) 85 cm, mät mitt
på bakstycket utmed den markerade maskan.
Nu skall arbetet delas och sidorna stickas var för sig.
Vänster framstycke och vänster del av bakstycket
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, sticka omslaget vridet
rätt, sticka räta maskor till 1 maska före den markerade
sidmaskan, cdhpt*, sticka räta maskor till omslaget,
vrid-omsl, vänd arbetet och låt resterande maskor vila.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 rät, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 2 maskor, sticka räta maskor
till 1 maska före den markerade sidmaskan, cdhpt,
sticka räta maskor varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 rät, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka räta maskor
till 1 maska före den markerade sidmaskan, cdhpt,
sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa de sista 2 varven och sticka SAMTIDIGT
ränder som tidigare till alla maskor är avmaskade.
OBS! Om det endast är några få maskor kvar när du
kommer till nästa färgbyte, byt inte färg utan fortsätt
med samma färg.
Ta av garnet.
Höger framstycke och höger del av bakstycket
Börja sticka de vilande maskorna från rätsidan, första
maskan skall vara den markerade mittmaskan.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, sticka omslaget vridet
rätt och avmaska denna maska, avmaska ytterligare
2 maskor, sticka räta maskor till 1 maska före den
markerade sidmaskan, cdhpt*, sticka räta maskor till
omslaget, vrid-omsl, 1 rät.
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Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan över, maska av ytterligare 2 maskor, sticka aviga
maskor varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 rät, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka räta maskor
till 1 maska före den markerade sidmaskan, cdhpt,
sticka räta maskor varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Upprepa de sista 2 varven och sticka SAMTIDIGT
ränder som tidigare till alla maskor är avmaskade.
OBS! Om det endast är några få maskor kvar när du
kommer till nästa färgbyte, byt inte färg utan fortsätt
med samma färg. Ta av garnet.
Resårmudd
Plocka, från rätsidan, med färg A och sticka 4,5 mm
upp maskor utmed kroppens nederkant.
Börja nederst i vänstra hörnet och plocka upp maskor
enligt följande:
Lägg upp 1 maska på stickan, plocka sedan upp (55)
58 (61) 66 (72) 77 maskor fram till den 1:a sidmaskan,
plocka upp 1 maska i denna maska och sedan (55) 59
(62) 67 (73) 78 maskor fram till den markerade
maskan mitt bak, plocka upp 1 maska i denna maska
och plocka sedan upp (55) 59 (61) 66 (73) 78 maskor
fram till den 2:a sidmaskan, plocka upp 1 maska i
denna maska och plocka upp (55) 59 (61) 66 (72) 77
maskor längs höger framstycke och lägg upp 1 extramaska = (225) 240 (250) 270 (295) 315 maskor.
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 avig, *1 avig, 1 rät, 1
avig, 2 räta*, upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 avig,
1 rät, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga*,
upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 rät, 1 avig, 2 räta.
Upprepa varv 2 och 3 till resåren mäter 5 cm, avsluta
med ett varv från avigsidan.
Avmaska i resår, som maskorna visar, där det är 2 aviga
maskor efter varandra stickas dessa 2 maskor avigt
tillsammans innan de maskas av.
ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt de (89) 91 (99) 101 (101) 103 ärmmaskorna på
sticka 5 mm.
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Plocka, från rätsidan, upp 3 maskor i botten av ärmhålet, markera mittmaskan av de 3 nya maskorna
= varvets början, totalt (92) 94 (102) 104 (104)
106 maskor.
Varv 1: Sticka räta maskor till omslaget, vrid-omsl,
1 rät, sticka omslaget vridet rätt, sticka räta maskor till
1 maska före den markerade maskan mitt under ärmen,
cdhpt = (90) 90 (100) 102 (102) 104 m.

kerade maskan mitt under ärmen, cdhpt = (88) 88 (98)
100 (100) 102 m.

Varv 2: Sticka räta maskor till den markerade axelmaskan, 1 omslag, 1 rät, 1 omslag, sticka räta maskor
varvet ut.

Varv 19: Sticka räta maskor till 1 maska före den markerade maskan mitt under ärmen, cdhpt = (86) 86 (96)
98 (98) 100 m.

Varv 3 - 8: Sticka som varv 1 - 2 (totalt 3 ggr).

Upprepa varv 11 - 19 ytterligare (1) 1 (3) 4 (1) 2 ggr
= (84) 84 (90) 90 (96) 96 maskor.

Varv 9: Sticka som varv 1.
Varv 10: Sticka räta maskor till 1 maska före den mar-

Varv 11: Sticka som varv 2.
Varv 12-17: Sticka som varv 1 - 2 (totalt 3 ggr).
Varv 18: Sticka som varv 1.

Nästa varv: Sticka som varv 2.
Upprepa sedan varv 1 - 2 till ärmen mäter (24) 24 (24)
24 (22) 20 cm från de upplockade maskorna i ärmhålet
(eller önskad längd minus 19 (19) 20 (20) 21 (21)
cm), sista varvet skall vara varv 1 (där omslagen stickas
och där det minskas under ärmen).
Nästa varv: Sticka räta maskor fram till den markerade
axelmaskan, maska av denna och sticka räta maskor till
den markerade maskan under ärmen.
Ta av garnet och flytta över alla maskor, från mittmaskan till den avmaskade maskan till högerstickan,
utan att sticka dem. Vänd.
Börja sticka från avigsidan. Fortsättningsvis stickas
ärmen fram och tillbaka.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 rät, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka räta maskor
till 1 maska före den markerade maskan under ärmen,
cdhpt, sticka räta maskor varvet ut.
Nästa varv: Lyft 1 maska, 1 avig, drag den lyfta maskan
över, maska av ytterligare 1 maska, sticka aviga maskor
varvet ut.
Upprepa de 2 senaste varven till samtliga maskor är
avmaskade.
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Ärmen skall nu mäta c:a (37) 37 (38) 38 (37) 35 cm
från ärmhålet.
Ärmens resårmudd
Plocka, från rätsidan, med färg A och sticka 4 mm upp
(54) 56 (62) 64 (64) 66 maskor jämnt fördelat utmed
ärmens nederkant,börja mitt under ärmen.
Sticka 1 rätt varv och minska samtidigt (14) 16 (22) 24
(24) 21 maskor jämnt fördelat över varvet = (40) 40
(40) 40 (45) masker.
Nästa varv: Sticka *1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga*,
upprepa *-* varvet ut.
Upprepa detta varv till resåren mäter 6 cm.
Avmaska på samma sätt som på nederkantens resårmudd.

Sy ihop fickpåsarna
Sy ihop fickpåsarna med efterstygn. Om det blir små hål
i botten och toppen av ficköppningen sys även de ihop.
Sätt fast fickpåsen på framstycket med knappnålar,
fickans bakkant skall ligga jämns med kanten på framstycket.
VÄNSTER FRAMKANT
Plocka, från rätsidan, med färg A och sticka 4,5 mm
upp (165) 165 (170) 170 (175) 175 maskor längs
vänster framstycke, börja längst upp vid halsringningen, SAMTIDIGT, när du kommer till
fick-kanten, sticker du även stickan genom det yttersta
av fickkanten på ungefär var 4:e maska (för att fästa
fickan).
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät, 1 avig,
2 räta*, upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 avig,
1 rät, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga*,
upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 rät, 1 avig, 2 räta.
Upprepa dessa 2 varv till totalt 7 varv är stickade,
avsluta med ett varv från avigsidan.
Avmaska i resår, som maskorna visar, där det är 2 aviga
maskor efter varandra stickas dessa 2 maskor avigt
tillsammans innan de maskas av.
HÖGER FRAMKANT, KNAPPHÅLSKANT
Plocka, från rätsidan, med färg A och sticka 4,5 mm
upp (165) 165 (170) 170 (175) 175 maskor längs
höger framstycke, börja längst ner i resåren.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät, 1 avig,
2 räta*, upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 avig,
1 rät, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga*,
upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 rät, 1 avig, 2 räta.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4 (rätsidan, knapphålsvarv): Sticka (8) 8 (13)
13 (18) 18 maskor resår, *lyft 1 maska rätt, 1 rät, drag
den lyfta maskan över, gör 2 omslag, sticka 2 maskor
rätt tillsammans, sticka 16 maskor resår*, upprepa *-*
och avsluta med 13 maskor resår.
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Varv 5: Sticka som varv 2, i omslagen stickas 1 rät och
1 vriden rät.
Sticka ytterligare 2 varv resår som maskorna visar, sista
varvet stickas från avigsidan.
Maska av som på vänster framkant. Ta inte av garnet,
med den sista maskan kvar på stickan, plocka upp
maskor ut med halskanten enligt följande:
HALSKANT
Plocka, från rätsidan, med färg A och sticka 4,5 mm
upp maskor längs halskanten. Börja med maskan som
sitter kvar på stickan och plocka sedan upp 6 maskor
längs resåren, (61) 66 (66) 66 (66) 66 maskor utmed
hela halskanten fram till den andra framkanten, plocka
upp 7 maskor utmed den andra framkanten = totalt
(75) 80 (80) 80 (80) 80 maskor.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät, 1 avig,
2 rät*, upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 avig, 1 rät,
2 aviga.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga*,
upprepa *-* till 4 maskor återstår, 1 rät, 1 avig, 2 räta.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4 (rätsidan, knapphålsvarv): Sticka 2 räta, 2
maskor avigt tillsammans, gör 2 omslag, sticka
2 maskor avigt tillsammans, sticka resår varvet ut.
Varv 5: Sticka som varv 1, i omslagen stickas 1 rät och
1 vriden rät.
Sticka ytterligare 2 varv resår som maskorna visar.
Maska av som på framkanterna.
MONTERING
Sy i knappar och fäst alla trådändor.
Om det blir små hål i sidorna vid ärmhålen syst dessa till
från avigsidan.
Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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