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Sea of Love Cardigan är en klassisk, kort och kvinnlig kofta. Det vackra strukturmönstret
omfamnar dej som att hav av kärlek.
STORLEKAR
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107)
108-116 (117-126) 127-136 cm
Övervidd: 95 (101) 107 (113) 125 (137) 149 cm
Längd (mätt mitt bak från överst på halskanten):
44 (45) 46 (48) 50 (52) 54 cm
Ärmlängd: 50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm
STICKFASTHET
20 maskor och 34 varv i mönster på sticka 4 mm
= 10 x10 cm
24 maskor och 30 varv resår på sticka 3,5 mm
= 10 x 10 cm
Stickfastheten är mätt efter tvätt och blockning.
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.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
200 (200) 200 (250) 250 (300) 300 g Saga färg 121
(Port)
125 (150) 150 (175) 175 (200) 225 g Tilia färg 360
(Azalea)
Hela plagget stickas med en tråd i vardera kvaliteten
tillsammans.
Rundsticka 3,5 och 4 mm, 80-120 cm.
Strumpstickor 3,5 och 4 mm, kan uteslutas om du
stickar mha magic loop på en lång rundsticka.
Stickmarkörer
Skräpgarn till den italienska uppläggningen.
5 knappar.
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
km
kantmaska, stickas alltid rät.
3i1
Sticka 3 maskor i samma maska. Sticka 1 rät,
1 vridet rät och 1 rät i samma maska.
llr (vänsterlutande hoptagning)
Lyft en maska rätt, lyft en maska rätt, sätt tillbaka båda
maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem vridet
rätt (bakifrån).

Arbetsgång
Sea of Love cardigan stickas nerifrån upp till ärmhålet
och ärmarna stickas för sig.
Delarna sammanfogas och oket formas med
raglanminskningar upp till halskanten som stickas i ett
stycke med oket.
Sist stickas framkanterna på.
DIAGRAM
Se sida 7.

SPECIELLA TEKNIKER
Förkortade varv
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 avigt, som maskorna visar).
Förkortade varv som görs på detta sätt kallas German
Short Rows, GSR.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med skräpgarnet på sticka 3,5 mm upp 97 (103)
109 (115) 127 (139) 151 maskor.
Sticka 2 räta varv och ta av garnet.
Byt till Saga och Tilia (som stickas tillsammans), sticka
3 varv slätstickning (räta maskor på rätsidan och aviga
på avigsidan), 1:a varvet stickas från rätsidan.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, stick in högerstickan
under den nedersta tvärlänken stickad med bottenfärgen (mellan maskan på högerstickan och 1:a maskan
på vänsterstickan), 3 varv ner i arbetet (= 1:a varvet
stickat med detta garn), sätt upp tråden på
vänsterstickan och sticka ihop den avigt med nästa
maska, *stick in högerstickan under den nedersta
tvärlänken och sticka 1 rät maska i den, 1 avig maska*,
upprepa *-* till 2 maskor återstår, sticka 1 rät maska
i tvärlänkan, lyft nästa maska, stick in högerstickan
under den nedersta tvärlänken och sätt upp tråden
på vänsterstickan, flytta tillbaka den lyfta maskan och
sticka dem avigt tillsammans, 1 avig = 191 (203) 215
(227) 251 (275) 299 maskor.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet till
arbetet mäter 25 cm eller önskad längd.
Sista varvet skall vara ett varv motsvarande varv 3 i
diagrammet.
Nästa varv (avigsidan): Avmaska för ärmhål enligt
följande:
1 km, sticka 44 (47) 50 (53) 59 (65) 71 maskor
mönster enligt diagrammet, maska av 5 maskor, sticka
91 (97) 103 (109) 121 (133) 145 maskor mönster
enligt diagrammet, maska av 5 maskor, sticka 44 (47)
50 (53) 59 (65) 71 maskor mönster enligt
diagrammet, 1 km.
Ta av garnet.
Låt kroppens maskor vila, sticka ärmarna.

Fortsätt att sticka resår fram och tillbaka enligt
följande:
Varv 1 (rätsidan): 2 räta, *1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* till 1 maska återstår, 1 rät.
Varv 2: 2 aviga, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* till
1 maska återstår, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 10 cm, sista
varvet stickas från avigsidan.
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.
Byt till sticka 4 mm och sticka enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): 1 km, *3 räta, 1 avig, 1 rät, 1 avig*,
upprepa *-* till det återstår 4 maskor, 3 räta, 1 km.
Varv 2: 1 km, *3 aviga, 1 rät, 1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* till det återstår 4 maskor, 3 aviga, 1 km.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 ggr.
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ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Gör en tillfällig uppläggning: lägg med skräpgarnet upp
23 (23) 23 (25) 25 (27) 27 maskor på rundsticka 3,5
mm.
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Sticka 2 räta varv (fram och tillbaka). Ta av garnet.

Byt till sticka 4 mm.

Byt till 1 tråd Saga och 1 tråd Tilia och sticka 1 varv
aviga maskor och sammanfoga arbetet för att sticka
runt.
Sticka 2 aviga varv.

Nästa varv: Sticka *3 räta, 1 avig, 1 rät, 1 avig*,
upprepa *-* varvet ut.
Upprepa detta varv ytterligare 2 ggr.

Nästa varv: *1 avig maska, plocka med höger sticka
(på avigsidan) upp den nedersta maskbågen i det första
varvet stickat med Saga och Tilia (3 varv neråt), sticka
en rät maska*, upprepa *-* tills det är 1 maska kvar,
sticka ihop den sist upplockade maskan med den sista
maskan = 44 (44) 44 (48) 48 (52) 52 maskor.
Sticka 1 avig maska, sätt en markör för varvets början
och fortsätt att sticka resår, 1 avig maska, 1 rät maska
tills resåren mäter 10 cm.
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.
Nästa varv: *3i1, 1 avig, 1 rät, 1 avig*, upprepa
*-* varvet ut = 66 (66) 66 (72) 72 (78) 78 maskor.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet till
arbetet mäter 50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm eller
önskad ärmlängd. Sista varvet skall vara ett varv
motsvarande varv 3 i diagrammet.
Nästa varv: Sticka enligt diagrammet till det återstår
4 (1) 4 (1) 1 (1) 1 maskor före markören, maska av
5 maskor = 61 (61) 61 (67) 67 (73) 73 maskor.
OK
Sammanfoga delarna på samma sticka och sticka vidare
med raglanminskningar enligt följande:
Sätt kroppens maskor på en rundsticka 4 mm, sticka
från rätsidan:
Nästa varv (rätsidan): 1 km, sticka höger
framstycke enligt diagrammets varv 1 till 2 maskor före
de avmaskade maskorna, sticka 2 räta tillsammans,
sätt en markör på stickan, sticka höger ärm enligt
följande: llr, mönster enligt diagrammet till det återstår
2 maskor, sticka 2 räta tillsammans, sätt en markör på
stickan, sticka bakstycket enligt följande: llr, mönster
enligt diagrammet till det återstår 2 maskor, sticka
2 räta tillsammans, sätt en markör på stickan, sticka
vänster ärm enligt följande: llr, mönster enligt
diagrammet till det återstår 2 maskor, sticka 2 räta
tillsammans, sätt en markör på stickan, sticka vänster
framstycke enligt följande: llr, mönster enligt
diagrammet till det återstår 1 maska, 1 km = 295 (307)
319 (343) 367 (403) 427 maskor.
De 4 stickmarkörerna som sitter på stickan visar var
raglanminskningar fortsättningsvis skall göras.
På alla varv från rätsidan minskas på båda sidor om
de 4 markörerna enligt följande: sticka 2 räta
tillsammans, flytta markören, llr. Det går inte att sticka
mönster på de maskor som skall minskas, sticka istället
räta maskor.
Alla varv från avigsidan stickas enligt följande: 1 km,
sticka som maskorna visar, 1 km.
Sticka på detta sätt, fram och tillbaka i 40 (40) 44 (48)
52 (56) 60 varv, totalt 20 (20) 22 (24) 26 (28) 30
minskningar är gjorda = 143 (147) 151 (159) 167
(187) 195 maskor kvar.
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Halsringningen formas med förkortade varv (se ovan).
Då det inte går att sticka mönster enligt diagrammet
vid vändningarna stickas dessa maskor räta eller aviga
beroende på vad som passar bäst i mönstret.
Varv 1 (rätsidan): 1 km, 3 räta, 1 avig, 1 rät, 1 avig,
sätt en markör på stickan (A), sticka, med
raglanminskningar, mönster enligt diagrammet till det
återstår 7 maskor, sätt en markör på stickan (B), vänd.
Varv 2: 1 vändmaska, sticka mönster enligt
diagrammet till markör (A), vänd.
Varv 3: 1 vändmaska, sticka, med raglanminskningar,
mönster enligt diagrammet fram till vändmaskan från
föregående varv, vänd.
Varv 4: 1 vändmaska, sticka mönster enligt
diagrammet fram till vändmaskan från föregående varv,
vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 5 ggr = 87 (91) 95
(111) 119 (139) 147 maskor.
Samtliga förkortade varv och raglanminskningar är nu
gjorda.
Nästa varv (rätsidan): 1 vändmaska, sticka mönster
enligt diagrammet varvet ut. Dubbelmaskornas båda
bågar stickas tillsammans som om de vore en maska,
rätt eller avigt beroende på vad som passar bäst i
mönstret.
Nästa varv: sticka mönster enligt diagrammet varvet ut.
HALSKANT
Byt till sticka 3,5 mm.
Sticka resår (1 rät, 1 avig) fram och tillbaka och minska
jämnt fördelat över första varvet 0 (4) 4 (20) 24 (44)
48 maskor, första och sista maskan är km = 87 (87) 91
(91) 95 (95) 99 maskor.
Sticka till resåren mäter 3 cm. Sista varvet stickas från
avigsidan.
Sticka 2 varv dubbelstickning, fram och tillbaka, innan
den sydda italienska avmaskningen:
Varv 1 (rätsidan): 1 km, *1 rät, lyft 1 maska avigt med
garnet framför arbetet*, upprepa *-* till det återstår
2 maskor, 1 rät, 1 km.
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Varv 2: 1 km, *lyft 1 maska avigt med garnet framför
arbetet, 1 rät* upprepa *-* till det återstår 2 maskor,
lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet, 1 km.
Avmaska med italiensk sydd avmaskning enligt
följande:
Ta av garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång
som ärmhålets omkrets. Trä en nål utan spets.
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 2:a och 3:e maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 3:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i de 2 första maskorna som om de
skulle stickas räta och lyft dem av stickan.
5. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge, drag
igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle
stickas avigt, lyft maskan av stickan.
7. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
8. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
9. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle
stickas rät och lyft den av stickan.
10. Som punkt 5.
11. Som punkt 6.
Upprepa punkt 7 - 11, till det återstår 3 maskor.
Avslutning:
- Från framsidan, stick in nålen, från höger mot vänster
i de 2 sista maskorna som om de skulle stickas avigt
tillsammans, drag igenom garnet..
- Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas
avig och lyft den av stickan.
- Stick in nålen i de 2 sista maskorna som om de skulle
stickas rätt tillsammans, lyft dem av stickan.
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.
KNAPPKANT (VÄNSTER SIDA).
Plocka från rätsidan, med sticka 3,5 mm upp 97 (101)
105 (109) 113 (117) 121 maskor (c:a 3 maskor/
4 varv) längs vänster framstycke.
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* till det
återstår 2 maskor, 1 avig, lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet.
Varv 2: sticka 2 räta, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-*
till det återstår 1 maska, 1 rät.
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Upprepa varv 1 ytterligare 1 ggr
Sticka 2 varv dubbelstickning, fram och tillbaka, innan
den sydda italienska avmaskningen:
Varv 1 (rätsidan): 1 rät, *1 rät, lyft 1 maska avigt med
garnet framför arbetet*, upprepa *-* till det återstår
2 maskor, 2 räta.
Varv 2: * lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet,
1 rät*, upprepa *-* till det återstår 1 maska, lyft
1 maska avigt med garnet framför arbetet.
Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på
halskanten.
KNAPPHÅLSKANT (HÖGER SIDA)
Plocka från rätsidan, med sticka 3,5 mm upp 97 (101)
105 (109) 113 (117) 121 maskor (c:a 3 maskor/
4 varv) längs höger framstycke.
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* till det
återstår 2 maskor, 1 avig, lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet.
Varv 2: 1 rät, sticka 4 (6) 8 (6) 8 (6) 8 maskor resår
(1 rät, 1 avig), *llr, gör 2 omslag om stickan, sticka
20 (20) 20 (22) 22 (24) 24 maskor resår (1 rät,
1 avig)*, upprepa *-* totalt 4 ggr, llr, gör 2 omslag
om stickan, sticka resår (1 rät, 1 avig) varvet ut, avsluta
med 1 rät.
Varv 3: lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet,
*1 avig, 1 rät*, upprepa *-* till det återstår 2 maskor,
1 avig, lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet.

Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på
banderollen, och låt torka plant på en handduk.

DIAGRAM

8 7 6 5 4 3 2 1

4
3
2
1

Rät på rätsidan, avig på avigsidan
Avig på rätsidan, rät på avigsidan
Ingen maska, hoppa över denna ruta.
Sticka 1 rät maska i maskan under nästa maska.
Från rätsidan: Lyft 1 maska med garnet bakom arbetet.
Från avigsidan: Lyft 1 maska med garnet framför arbetet.
Upprepa
2 räta tillsammans
llr (vänsterlutande hoptagning)
Stick in stickan i den maska som ligger 3 varv
ner under den mittersta av följande 3 maskor,
fånga upp garnet på avigsidan och drag det
igenom till rätsidan till en ny maska, sticka 3
rätt, stick in stickan på samma ställe som tidigare
och drag igenom garnet till en ny maska.
3 maskor är ökande till 5 maskor.

Sticka 2 varv dubbelstickning, fram och tillbaka, innan
den sydda italienska avmaskningen:
Varv 1 (rätsidan): 1 rät, *1 rät, lyft 1 maska avigt med
garnet framför arbetet *, upprepa *-* till det återstår
2 maskor, 2 räta.
Varv 2: *lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet,
1 rät*, upprepa *-* till det återstår 1 maska, lyft
1 maska avigt med garnet framför arbetet.
Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på
knappkanten.
MONTERING
Fäst alla trådändor, sy ihop hålen under ärmarna med
maskstygn.
Sy i knappar

Sea of Love

6 av 6

