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Det är många som frågat, och nu har vi 
äntligen fått ännu en medlem i den populära 
Kastellet-familjen från kollektionen våren 
2019.
Esplanaden är stickad i en kombination av 
våra garner Arwetta Classic och Tilia. Båda 
garnerna finns i många färger så här kan man 
verkligen släppa loss och få fram ett stort an-
tal färgkombinationer. Det vackra men enkla 
hålmönstret på oket och den fina passformen 
gör verkligen Esplanaden till en riktig klassiker 
som kan användas både till vardags eller med 
en finklänning till fest.
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Material
250 (250) 300 (300) 350 g Arwetta Classic från Filco-
lana i färg 361 (Madeira Rose) 
125 (125) 150 (150) 175 g Tilia från Filcolana i färg 
361 (Madeira Rose) 
Rundsticka 3 mm och 4 mm, 40 cm och 80 cm 
Strumpstickor 3 mm och 4 mm (om du inte stickar 
mha magic loop)
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
7 (8) 8 (9) 9 knappar

Storlekar
S (M) L (XL) 2XL

Mått
Passar till övervidd: 82-90 (91-98) 99-109 (110-116) 
117-126 cm
Övervidd: 90 (98) 108 (116) 126 cm
Ärmlängd: 45 cm (alla storlekar)
Hel längd: 49 (53) 55 (61) 61 cm

Stickfasthet
21 maskor och 28 varv i slätstickning på sticka 4 mm 
med en tråd av vardera kvaliteten = 10 x 10 cm.
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Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler ma-
skor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du färre 
maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.

Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.
ökn (ökning): Lyft upp tråden mellan 2 maskor på 
stickan, sticka den rät i bakre maskbågen.

Arbetsgång
Koftan som har ett runt ok, stickas uppifrån och ner 
och fram och tillbaka på rundsticka. Efter oket delas 
arbetet så att ärmar och kropp stickas var för sig. Sist 
stickas framkanterna.
Hela koftan stickas med två trådar tillsammans, 1 
tråd Arwetta Classic och 1 tråd Tilia.

Ok
Lägg på rundsticka 3 mm upp 89 (95) 95 (95) 97 ma-
skor med 1 tråd Arwetta Classic och 1 tråd Tilia. 
Sticka resår fram och tillbaka:
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 avig, *1 vriden avig, 1 
rät*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (rätsidan): Sticka *1 avig, 1 vriden rät *, 
upprepa *-* varvet ut, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 3 ggr.
Byt till sticka 4 mm.

Sticka mönster med ökningar enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka avigt till det återstår 1 
maska, 1 rät.
Varv 2 (rätsidan): Ökningsvarv, se nedan.
Varv 3: Sticka avigt till det återstår 1 maska, 1 rät.
Varv 4: 1 avig, sticka räta maskor varvet ut
Varv 5: Som varv 3.
Varv 6: Som varv 4.
Varv 7: Som varv 3.
Varv 8: 1 avig, 2 räta tillsammans, *1 omslag, 2 räta 
tillsammans *, upprepa *-* till det återstår 1 maska, 
1 rät.
(OBS! Det blir en maska färre efter varje varv 8, 
detta ingår i mönstret).

Dessa 8 varv upprepas hela oket, ökningarna på varv 
2 görs i varje omgång enligt nedan:

Ökningsomgång 1: Sticka 4 (10) 10 (10) 2 räta, *1 
ökn, 5 räta*, upprepa *-* varvet ut = 106 (112) 112 
(112) 116 maskor. 

Ökningsomgång 2: Sticka 10 (6) 6 (6) 10 räta, *1 
ökn, 5 räta*, upprepa *-* varvet ut = 124 (132) 132 
(132) 136 maskor.

Ökningsomgång 3: Sticka 9 (5) 5 (5) 9 räta, *1 
ökn, 6 räta*, upprepa *-* varvet ut = 142 (152) 152 
(152) 156 maskor. 

Ökningsomgång 4: Sticka 3 (1) 1 (1) 5 räta, *1 

ökn, 6 räta*, upprepa *-* varvet ut = 164 (176) 176 
(176) 180 maskor. 

Ökningsomgång 5: Sticka 1 (1) 1 (1) 5 räta, *1 
ökn, 6 räta*, upprepa *-* varvet ut = 190 (204) 204 
(204) 208 maskor.

Ökningsomgång 6: Sticka 3 (5) 5 (5) 9 räta, *1 
ökn, 6 räta*, upprepa *-* varvet ut = 220 (236) 236 
(236) 240 maskor.

Ökningsomgång 7: Sticka 2 (4) 4 (4) 8 räta, *1 
ökn, 7 räta*, upprepa *-* varvet ut = 250 (268) 268 
268) 272 maskor. 

Ökningsomgång 8: Sticka 1 (3) 3 (3) 7 räta, *1 
ökn, 8 räta*, upprepa *-* varvet ut = 280 (300) 300 
(300) 304 maskor.

Endast storlek L (XL) 2XL: 
Ökningsomgång 9: Sticka – (-) 2 (2) 6 räta, *1 
ökn, 9 räta*, upprepa *-* varvet ut = - (-) 332 (332) 
336 maskor.

Endast storlek (XL) 2XL: 
Ökningsomgång 10: Sticka – (-) - (7) 5 räta, *1 
ökn, - (-) - (12) 6 räta*, upprepa *-* varvet ut = - 
(-) - (358) 390 maskor. 

Samtliga storlekar:
Mönstret skall nu vara stickat totalt 8 (8) 9 (10) 10 
ggr = 279 (299) 331 (357) 389 maskor. 
Sticka 3 (7) 3 (3) 7 varv slätstickning (sista varvet 
stickas från avigsidan).



Esplanaden Sida 3

www.filcolana.dk Filcolana

Dela arbetet så att kropp och ärmar stickas var 
för sig (rätsidan): Sticka 42 (46) 50 (56) 60 räta 
(vänster framstycke), sätt 56 (58) 66 (68) 74 maskor 
på en maskhållare (vänster ärm), lägg upp 10 (10) 
10 (12) 12 nya maskor, sticka 83 (91) 99 (109) 121 
räta (bakstycke), sätt 56 (58) 66 (68) 74 maskor på 
en annan maskhållare (höger ärm), lägg upp 10 (10) 
10 (12) 12  nya maskor, sticka 42 (46) 50 (56) 60 
räta (höger framstycke). 

Kropp
Fortsätt att slätsticka kroppens 187 (203) 219 (245) 
267 maskor, fram och tillbaka, till kroppen mäter 44 
(48) 50 (56) 56 cm (mät mitt bak). Sista varvet stic-
kas från avigsidan.
Byt till rundsticka 3 mm och sticka resår: 
Varv 1 (rätsidan): 1 avig, *1 vriden rät, 1 avig *, 
upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (avigsidan): *1 vriden avig, 1 rät*, upprepa 
*-* till 1 maska återstår, 1 rät.
Upprepa varv 1 och 2 till resåren mäter 5 cm.
Avmaska i resår. 

Ärmar (båda stickas lika) 
Använd rundsticka 4 mm samt 1 tråd Arwetta Classic 
och 1 tråd Tilia. Börja mitt i botten av ärmhålet och 
plocka upp 5 (5) 5 (6) 6 maskor fram till maskorna 
som sitter på maskhållaren, sticka de 56 (58) 66 (68) 
74 ärmmaskorna räta och plocka upp ytterligare 5 
(5) 5 (6) 6 maskor mot mitten av ärmhålet. Sätt en 
markör som visar varvets början. Det skall vara totalt 
66 (68) 76 (80) 86 ärmmaskor. 
Sticka slätstickning runt, var 8:e varv görs ett minsk-
ningsvarv enligt nedan totalt 12 (13) 14 (14) 14 ggr 
= 42 (42) 48 (52) 58 maskor. 
Minskningsvarv: Sticka 1 rät, 2 räta maskor tillsam-
mans, sticka räta maskor till det återstår 3 maskor 
före markören, 1 ödhpt, 1 rät.
Fortsätt att sticka slätstickning tills ärmen mäter 40 
cm mätt från ärmhålet.
Byt till sticka 3 mm och sticka 5 cm vriden resår (1 
vriden rät, 1 avig). 
Avmaska i vriden resår.

Montering 
Sy eventuellt ihop de små hålen under ärmarna och 
fäst alla trådändor.

Höger framkant
Plocka med sticka 3 mm samt 1 tråd Arwetta Classic 
och 1 tråd Tilia upp 95 (105) 105 (119) 119 maskor 
längs höger framkant.
Varv 1 (avigsidan): Sticka *1 vriden avig, 1 rät*, 
upprepa *-* till 1 maska återstår, 1 vriden avig.
Varv 2 (rätsidan): Sticka *1 vriden r, 1 avig*, up-
prepa *-* till 1 maska återstår, 1 vriden r.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4: Sticka som varv 2.
Varv 5: Sticka som varv 1.
Varv 6 (knapphål): Sticka 4 (2) 2 (2) 2 maskor 
resår enligt ovan, sticka 2 maskor vridet rätt tillsam-

mans, 1 omslag, *sticka 12 maskor resår, sticka ma-
skor vridet rätt tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* 
totalt 6 (7) 7 (8) 8 ggr, sticka 5 (3) 3 (3) 3 maskor 
resår.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 2 ggr.
Avmaska i vriden resår (från avigsidan).

Vänster framkant
Plocka med sticka 3 mm samt 1 tråd Arwetta Classic 
och 1 tråd Tilia upp 95 (105) 105 (119) 119 maskor 
längs vänster framkant.
Varv 1 (avigsidan): Sticka *1 vriden avig, 1 rät*, 
upprepa *-* till 1 maska återstår, 1 vriden avig.
Varv 2 (rätsidan): Sticka *1 vriden r, 1 avig*, up-
prepa *-* till 1 maska återstår, 1 vriden r.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 4 ggr.
Avmaska i vriden resår (från avigsidan).

Montering
Sy i knapparna. Sy eventuellt ihop de små hålen un-
der ärmarna och fäst alla trådändor.


