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Denna enkla randiga kofta passar lika bra till flickor som till pojkar. Den är inspirerad av mi-
martisternas smalrandiga tröjor och Charlie Chaplins stumfilmer. Koftan stickas i Indiecita, 
uppifrån och ner med ett runt ok.  

ChaplinDesign: Maria Bach Jensen // Sanastrik
Svensk översättning: Maria Gustafsson

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: 56 (60) 67 (70) cm
Hel längd: 32 (35) 37 (41) cm
Ärmlängd: 18 (26) 29 (32) cm

STICKFASTHET
26 maskor och 37 varv slätstickning på sticka 3 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.
 

MATERIAL
Garn från Filcolana
Bottenfärg: 
100 (100) 150 (150) g Indiecita färg 207 
(Desert Sand)
Mönsterfärg: 
50 g (samtliga storlekar) Indiecita färg 500 (Black)

Rundsticka 2,5 mm och 3 mm, 60 cm och 80 cm
Strumpstickor 2,5 mm och 3 mm (kan uteslutas om 
du stickar mha magic loop på lång rundsticka)

Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg

6 (6) 7 (7) knappar c:a 12-14 mm i diameter
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Tekniker
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1h (högerlutande ökning)
Från rätsidan (görs före markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, 
sticka den rät.

ö1v (vänsterlutande ökning)
Från rätsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka 
den vridet rät.

ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande hop-
tagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta 
maskan över.

SPECIELLA TEKNIKER

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 (se bild) och dra åt 
så att det bildas en maska. Upprepa till önskat antal 
maskor.

Arbetsgång
Koftan stickas uppifrån och ner, fram och tillbaka. 

Först stickas oket, därefter sätts ärmarnas maskor på 
maskhållare att vila och kroppen stickas klart. 

Sedan stickas ärmarna uppifrån och ner. 

Sist stickas framkanterna.
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Beskrivning
Randmönster
Sicka 2 varv slätstickning med mönsterfärgen, därefter 
4 varv slätstickning med bottenfärgen. 
Upprepa dessa 6 varv hela tröjan.

OK
Lägg på sticka 2,5 mm med bottenfärgen upp 83 (83) 
89 (89) maskor, 1:a varvet stickas från rätsidan.

Sticka 5 cm resår (1 avig, 1 rät) fram och tillbaka, börja 
och sluta med 1 avig. Avsluta med ett varv från 
avigsidan.

Byt till sticka 3 mm.

Vikvarv (rätsidan): Vik upp resåren så att upp-
läggningskanten ligger bakom stickan med maskorna 
på, plocka upp uppläggningskantens första maska på 
vänsterstickan och sticka 2 räta maskor tillsammans, 
*plocka upp nästa maska från uppläggningskanten på 
vänsterstickan och sticka 2 räta maskor tillsammans *, 
upprepa *-* varvet ut.

Endast storlek 6 och 8 år
Nästa varv (avigsidan): Sticka avigt till mitt på varvet, 
lyft upp tråden mellan  maskorna, framifrån med 
vänsterstickan, sticka den vridet avig, sticka aviga 
maskor varvet ut = 90 (90) m.

Samtliga storlekar
Sticka 3 (3) 2 (2) varv slätstickning, sista varvet stickas 
från avigsidan.

Fortsätt sticka randmönster enligt ovan med båda 
färgerna samtidigt som det ökas enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka 1 rät (kantmaska), 
1 rät, *ö1h, häng en markör på stickan, 2 räta, häng 
en markör på stickan, ö1v, sticka 9 (9) 10 (10) räta*, 
upprepa *-*, totalt 7 ggr, ö1h, häng en markör på 
stickan, 2 räta, häng en markör på stickan, ö1v, 1 rät, 
1 kantmaska. 
Totalt 16 ökningar är gjorda.

Sticka 3 varv slätstickning. 

På nästa varv från rätsidan upprepas ökningarna på var 
sida om samtliga markörer.

Fortsätt att öka på detta sätt var 4:e varv  till 9 (11) 
12 (13) ökningsomgångar är gjorda, avsluta med ett 
ökningsvarv = 227 (259) 282 (298) maskor.

När samtliga ökningar är gjorda stickas ytterligare 3 
varv slätstickning. 

Dela sedan arbetet för att sticka kropp och ärmar var 
för sig:
Nästa varv (rätsidan): Sticka 30 (33) 38 (40) räta, 
sätt de följande 50 (60) 62 (66) maskorna att vila på en 
maskhållare, lägg upp 6 maskor med enkel upp-
läggning, sticka 67 (73) 82 (86) räta, sätt de följande 
50 (60) 62 (66) maskorna att vila på en maskhållare, 
lägg upp 6 maskor med enkel uppläggning, sticka 30 
(33) 38 (40) räta. 

KROPP
Det skall nu vara 139 (151) 170 (178) maskor till 
kroppen.

Sticka slätstickat randmönster, fram och tillbaka, till 
arbetet mäter 30 (33) 35 (39) cm, mät mitt bak. 

Avsluta med en hel rapport i randmönstret. Sista varvet 
stickas från avigsidan.
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Resårmudd
Byt till sticka 2,5 mm och sticka resår (1 rät, 1 avig), på 
första varvet minskas 0 (0) 1 (1) maska mitt på varvet 
genom att 2 maskor stickas rätt tillsammans (se till att 
minskningen passar i resåren)

Sticka 2 cm resår. 

Avmaska i resår, rät maska på rät och avig på avig.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt de 50 (60) 62 (66) ärmmaskorna på sticka 3 mm, 
plocka, med den färg som passar i randmönstret, upp 
6 maskor i ärmhålet, sätt en markör mellan de mittersta 
av dessa maskor = varvets början, totalt 56 (66) 68 
(72) maskor.

Sticka slätstickat randmönster runt  till arbetet mäter 
2 (2) 3 (4) cm från ärmhålet. 

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 1 rät, 2 räta 
tillsammans, sticka slätstickning till 3 maskor före 
markören, 1 ödhpt, 1 rät. 

Upprepa minskningsvarvet med 1,5 cm mellanrum 
totalt 9 (13) 14 (15) ggr  = 38 (40) 40 (42) maskor. 

Fortsätt sticka slätstickat randmönster runt  till arbetet 

mäter 16 (24) 27 (30) cm från ärmhålet. 

Byt till sticka 2,5 mm. 

Resårmudd
Sticka 2 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Avmaska i resår, rät maska på rät och avig på avig.

FRAMKANTER
Vänster framkant (knappkant)
Plocka från rätsidan, med bottenfärgen och sticka 
2,5 mm, upp 83 (91) 99 (107) maskor utmed vänster 
framstycke.

Sticka 2 cm resår (1 avig, 1 rät).

Avmaska i resår, rät maska på rät och avig på avig.

Höger framkant (knapphålskant):
Plocka från rätsidan, med bottenfärgen och sticka  
2,5 mm, upp 83 (91) 99 (107) maskor utmed höger 
framstycke.

Sticka 3 varv resår (1 avig, 1 rät), sista varvet stickas 
från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan) (knapphålsvarv): Sticka 3 (6) 
4 (6) maskor resår, som maskorna visar, avmaska 
1 maska, *sticka resår till det är 14 (15) 14 (15) 
maskor på högerstickan efter den avmaskade maskan, 
maska av 1 maska*, upprepa *-*, till det återstår 
4 maskor, sticka resår varvet ut.

Nästa varv: *Sticka resår till 2 maskor före den 
avmaskade maskan, sticka 2 maskor rätt eller avigt 
tillsammans beroende på vad som passar i resåren, lägg 
upp 2 nya maskor*, upprepa *-* till och med sista 
knapphålet, sticka resår varvet ut.
 
Sticka resår till kanten mäter 2 cm. 

Avmaska i resår, rät maska på rät och avig på avig.

MONTERING
Fäst alla trådändor. Sy i knappar.
Tvätta koftan enligt tvättinstruktionen på banderollen, 
låt torka plant på en handduk.


