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De böljande gyllene kornfälten är en symbol 
för sommaren i Danmark. Kornmark är en 
enkel flickkofta inspirerad av kornåkrarna och 
kornaxens strån.
Volangen nertill ger fin volym, så att även om 
koftan är enkel, har den ett fint och feminint 
snitt som småflickor älskar.
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Material
150 (150) 150 (200) g Merci från Filcolana i färg 611 
(Honeydew)
och 75 (75) 75 g (100) g Tilia från Filcolana i färg 363 
(Caramel) 
- hela koftan stickas med dubbelt garn, en tråd av 
vardera kvaliteten tillsammans.

Rundsticka 3,5 mm och 4 mm, 80 cm
Eventuellt strumpstickor 3,5 mm och 4 mm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg
5 knappar (16-18 mm i diameter)

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: 62 (66) 72 (78) cm
Ärmlängd: 20 (28) 31 (33) cm
Hel längd: 35 (38) 41 (42) cm

Stickfasthet
21 maskor och 26 varv i slätstickning med en tråd av 
vardera kvaliteten på sticka 4 mm = 10 x 10 cm.
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.
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Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.
Vriden maska: Maskan stickas vridet rät eller vridet 
avig, dvs i bakre maskbågen.

Speciella tekniker
Förkortade varv med German Short Rows (GSR): 
Sticka fram till där vändningen skall göras, vänd. 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 el-
ler 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 på de räta varven och 
avigt på de aviga varven).

Arbetsgång
Koftan stickas uppifrån och ner med raglanökningar 
och förkortade varv som formar halsringningen på 
oket. När ökningarna är gjorda delas arbetet så att 
ärmar och kropp stickas var för sig. Till sist plockas 
maskor upp för framkanterna som stickas på.

Ok
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans 
och sticka 3,5 mm upp 77 (81) 85 (89) maskor.
Sticka vriden resår:
Varv 1 (avigsidan): 1 rät (kantmaska), *1 vriden 
avig, 1 rät *, upprepa *-* till det återstår 2 maskor, 1 
vriden avig, 1 rät (kantmaska).
Varv 2: 1 rät (kantmaska), *1 vriden rät, 1 avig *, 
upprepa *-* till det återstår 2 maskor, 1 vriden rät, 1 
rät (kantmaska).
Sticka 2 cm vriden resår, sista varvet stickas från 
rätsidan.

På nästa varv (avigsidan) indelas maskorna i fram-
stycken, ärmar och bakstycke:
Sticka 1 rät (kantmaska), sticka 11 (11) 13 (13) 
maskor vriden resår (vänster framstycke), sätt en 
markör på stickan, sticka 1 maska vriden resår 
(raglanmaska), sätt en markör på stickan, sticka 11 
(13) 13 (13) maskor vriden resår (vänster ärm), sätt 
en markör på stickan, sticka 1 maska vriden resår 
(raglanmaska), sätt en markör på stickan, sticka 27 
(27) 27 (31) maskor vriden resår (bakstycke), sätt 
en markör på stickan, sticka 1 maska vriden resår 
(raglanmaska), sätt en markör på stickan, sticka 11 
(13) 13 (13) maskor vriden resår (höger ärm), sätt 
en markör på stickan, sticka 1 maska vriden resår 
(raglanmaska), sätt en markör på stickan, sticka 11 
(11) 13 (13) maskor vriden resår (höger framstycke), 
1 rät (kantmaska).

Byt till sticka 4 mm.

På nästa varv påbörjas raglanökningarna (rätsidan): 
*Sticka slätstickning till markören, omslag, flytta 

markören till högerstickan, sticka 1 rät (raglanmas-
ka), omslag*, upprepa *-* totalt 4 ggr, sticka slät-
stickning varvet ut (totalt 8 maskor ökade). 
Öka på detta sätt på båda sidor om raglanmaskorna 
alla varv från rätsidan.
Samtidigt görs förkortade varv vid halsringningen:
På första varvet från rätsidan stickas räta maskor och 
raglanökningar till 11 (11) 13 (13) maskor återstår 
av varvet, vänd, GSR, sticka aviga maskor till 11 
(11) 13 (13) maskor återstår av varvet, vänd, GSR, 
sticka räta maskor och raglanökningar till 2 maskor 
efter förra vändningen från rätsidan, dvs till 9 (9) 11 
(11) maskor återstår av varvet, vänd, GSR, sticka 
aviga maskor till 2 maskor efter förra vändningen 
från avigsidan, dvs till 9 (9) 11 (11) maskor återstår 
av varvet, vänd, GSR. Upprepa dessa vändningar och 
sticka hela tiden 2 till maskor efter förra vändningen 
till det är 3 maskor återstår av varvet. 
Det skall vara totalt 4 (4) 5 (5) vändningar i var sida.

Fortsätt att sticka slätstickning, fram och tillbaka, 
över alla maskor med raglanökningar på alla varv från 
rätsidan till det är ökat totalt 16 (18) 20 (22) ggr = 
205 (225) 245 (265) maskor. Sista varvet stickas från 
avigsidan.

På nästa varv delas arbetet så att ärmar och kropp 
stickas för sig (rätsidan): Sticka höger framstyckes 
28 (30) 34 (36) maskor räta, sticka raglanmaskan 
rät, sätt de följande 43 (49) 53 (57) maskorna på 
en maskhållare (höger ärm), lägg upp 4 nya maskor 
under ärmen, sticka raglanmaskan rät, sticka bak-
styckets 59 (63) 67 (75) maskor och raglanmaskan 
räta, sätt de följande 43 (49) 53 (57) maskorna på 
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en maskhållare (vänster ärm), lägg upp 4 nya maskor 
under ärmen, sticka vänster framstyckes 28 (30) 34 
(36) maskor räta.

Kropp
127 (135) 147 (159) maskor. Sticka slätstickning 
fram och tillbaka till arbetet mäter 31 (33) 36 (37) 
cm från axeln. Sista varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät (kantmaska), sticka mön-
ster enligt diagrammet till det återstår 1 maska, 1 rät 
(kantmaska) = 251 (267) 291 (315) maskor.
Sticka alla varven enligt diagrammet och fortsätt 
sedan att sticka vriden resår (som maskorna visar) till 
arbetet mäter 35 (38) 41 (42) cm från axeln. Maska 
av.

Ärmar
Sätt ärmens 43 (49) 53 (57) maskor på sticka 4 mm 
och plocka upp 4 maskor i de nyupplagda maskorna 
under ärmen = 47 (53) 57 (61) maskor. Sätt en 
markör son visar varvets början mitt i de 4 maskorna 
under ärmen.
Sticka 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm slätstickning runt.

Minska enligt följande: 1 rät, 2 räta tillsammans, 
sticka räta maskor till det återstår 3 maskor, 1 ödhpt, 
1 rät.
Upprepa dessa minskningar med 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm 
mellanrum totalt 5 (7) 8 (8) ggr = 37 (39) 41 (45) 
maskor.

Sticka slätstickning utan minskningar till ärmen mäter 
18 (26) 29 (31) cm. Byt till sticka 3,5 mm och sticka 
2 cm vriden resår (1 vriden rät, 1 avig), på första 
varvet stickas de 2 första maskorna vridet rätt till-
sammans.
Maska av.

Framkanter
Vänster framkant:
Plocka med sticka 3,5 mm upp c:a 69 (77) 83 (85) 
maskor längs vänster framtycke (plocka upp ungefär 
3 maskor/4 varv).
Sticka 7 varv vriden resår (1 vriden rät, 1 avig). Av-
maska från rätsidan.
Markera placeringen av 5 knappar jämnt fördelat över 
framkanten. Den nedersta placeras precis ovanför 
nederkantens resår.

Höger framkant:
Plocka med sticka 3,5 mm upp c:a 69 (77) 83 (85) 
maskor längs höger framtycke (plocka upp ungefär 3 
maskor/4 varv). 
Sticka 2 varv vriden resår (1 vriden rät, 1 avig). 
På nästa varv, från rätsidan, görs 5 knapphål som 
placeras på samma sätt som markeringarna för knap-
par på vänster framstycke.
Knapphål (stickas över 3 maskor och 2 varv): 
Varv 1: Avmaska 1 maska där knapphålet skall vara.
Varv 2: Sticka ihop de 2 maskorna före den avma-
skade maskan (vridet avigt eller vridet rätt, som 
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maskorna visar), lägg upp 2 nya maskor med enkel 
uppläggning över den avmaskade maskan.

Sticka ytterligare 3 varv vriden resår. Avmaska från 
rätsidan.

Montering
Fäst alla trådändor och sy i knappar. 


