
Finaste  
 koftan
Sticka en fin kofta i ett mjukt och skönt 
garn av mohair och silke. Lika fin till ett 
par jeans som ovanpå en klänning!

BAKSTYCKE
Lägg upp 90 (104) 116 (130) 
144 m på st 4½ och sticka 6 cm 
mosstickning. Fortsätt där efter 
med slätstickning. Samtidigt 
ökas 1 m i var sida när 12 v stick-
ats och därefter på vart 10:e v till 
det är 98 (110) 122 (136) 150 m 
på varvet.
Öka därefter 1 m i var sida på 
vart 10:e (12:e) 12:e (12:e) 12:e 
v till det är 106 (118) 130 (144) 
158 m på varvet.
Sticka nu rakt upp till bak stycket 
mäter 46 (48) 50 (52) 54 cm, 
sluta med 1 v från avigsidan.
Maska av för axlarna så här: 
Maska av 3 (4) 4 (5) 6 m i början 
på de följande 12 varven = 70 
(70) 82 (84) 86 m kvar till hals-
ringning.
Maska av 3 (4) 5 (5) 6 m. Sticka 
rm till det är 17 (16) 20 (21) 20 m 
på höger sticka och vänd. Sätt de 
återstående m på maskhållare.
Sticka var sida av halsringningen 
färdigt var för sig. Minska 1 m vid 
halsen i var sida på de följande 5 
v och maska samtidigt av med 4 
(4) 5 (5) 5 m i början av 2:a v och 
på de följande 2 v. Maska av de 

I en vacker blå nyans 
passar din kofta till 
det mesta. Lika 
snygg till vardag  
som till fest!

HANDARBETE

återstående 4 (3) 5 (6) 5 m. Låt de 
30 (30) 32 (32) 34 m i mitten bli 
kvar på maskhållaren. Sätt garnet 
vid de återstående m från rätsidan 
och sticka varvet ut. Sticka den 
andra sidan av halsen på samma 
sätt men spegelvänt.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 70 (76) 82 (89) 96 m på 
st 4½ och sticka 6 cm moss- 
stickning (samtidigt med att det 
stickas ökningar), därefter stickas 
de sista 13 m fortfarande i moss- 
stickning och bildar framkant.  
Resten stickas i slätstickning.
Ökningarna stickas så här: När 
12 v stickats ökas 1 m i sidan 
(motsatt framkant i mosstick-
ning) och därefter vart 10:e v till 
det är 73 (79) 85 (92) 99 m på 
varvet, därefter vart 10:e (12:e) 
12:e (12:e) 12:e v till det är 77 
(83) 89 (96) 103 m på varvet.
Sticka rakt upp till vänster 
framstycke är lika långt som till 
början av avmaskningen för ax-
eln på bakstycket. Sluta med ett 
varv från avigsidan.
Maska av för axeln så här: 
Maska av 3 (4) 4 (5) 6 m i början 
på nästa v, därefter på vartannat 
v 6 (8) 5 (8) 6 gånger, därefter 
avmaskas 4 (-) 5 (-) 5 m i början 
på 2:a v 2 (-) 3 (-) 2 gånger. 
Sticka 1 varv, maska av 4 (3) 5 
(6) 5 m och vänd. Sätt de åter-
stående 44 (44) 45 (45) 46 m på 
maskhållare till halskant.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som vänster 
framstycke men spegelvänt. 
Sluta med ett v från rätsidan.
Sticka sista v i avmaskning för 
axeln så här: Nästa v från avig-
sidan: Maska av 4 (3) 5 (6) 7 m, 
sticka am v ut. Sätt de åter-

stående 44 (44) 45 (45) 46 m på 
maskhållare.

ÄRMAR
Lägg upp 52 (54) 56 (56) 58 m 
på st 4½ och sticka 6 cm moss- 
stickning och därefter slätstick-
ning. När 40 v eller ca 11 cm 
totalt stickats ökas 1 m i var sida 
på vart 11:e (9:e) 7:e (5:e) 5:e v 
till det är 62 (62) 68 (66) 74 m. 
Därefter på vart 14:e (12:e) 10:e 
(8:e) 8:e v, till det är 64 (68) 72 
(76) 80 m. Sticka rakt upp till 
ärmen mäter 28 (29) 30 (30) 30 
cm. Maska av. Sticka den andra 
ärmen på samma sätt.

MONTERING
Ånga delarna lätt från avig- 
sidan. Sy båda axelsömmarna. 

Sticka halskant från rätsidan 
med st 4½. Sticka de 44 (44)  
45 (45) 46 m räta från mask- 
hållaren på höger framstycke. 
Plocka upp 6 m utmed halsens 
högra sida bak. Sticka de 30 
(30) 32 (32) 34 m räta från 
maskhållaren bak, plocka upp 6 
m utmed halsens vänstra sida 
och sticka de 44 (44) 45 (45) 46 
m räta från maskhållaren på 
vänster framstycke = 130 (130) 
134 (134) 138 m. Sticka 6 v 
mosstickning och maska av från 
rätsidan. Sy ihop ärm- och sido-
sömmar. Sy i ärmarna. Fäst alla 
lösa trådar.  

Beskrivning: Permin
tel 033-12 77 10
sverige@permin.dk

– i storlekar 

upp till XXL!

INNAN DU BÖRJAR
Storlek: S (M) L (XL) XXL
Bröstvidd: 106 (118) 130 
(144) 158 cm
Längd: 54 (54) 56 (58) 60 cm
Garn: Angel by Permin 
(70 % kid mohair, 30 % silke) 
25 g = ca 210 m
Garnåtgång: 4 (5) 5 (6) 7 
nystan av färg Denim, 
nr 884149
Stickor: Jumperst 4½ mm
Masktäthet: 20 m och 30 v 
slätstickning med stickor  
4½ = 10x10 cm
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