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Denna feminina kofta är resultatet av ett sam-
arbete mellan stickdesignern Rachel Søgaard 
och brodösen Karen Marie Dehn. Den klän-
ningskorta modellen har 3/4 långa ärmar med 
en riktig ärmkupa vilket ger Fabienne ett fint 
och klassiskt snitt. Nederst på framstyckena 
har Karen Marie broderat de finaste blommor, 
hon har lekt både med färger och struktur.
Koftan är enkel att sticka vilket gör att du kan 
fördjupa dej i broderiet och du bestämmer 
självklart själv hur mycket eller hur lite du vill 
brodera.

1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material till stickning
400 (450) 450 (500) g Peruvian Highland Wool från 
Filcolana i färg 355 (Green tea)
Rundsticka 4 mm och 4,5 mm, 80 cm
Strumpstickor 4 mm och 4,5 mm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg
Skräpgarn – gärna ett slätt och hårt tvinnat bomulls-
garn
6 knappar

Material till broderi
Soluvlies (vattenlösligt brodyrmellanlägg)
Tilia från Filcolana i färg 335 (Peach Blossom), 341 
(Winter Peach) och 361 (Madeira Rose)
Peruvian Highland Wool från Filcolana i färg 254 
(Coral), 255 (Limelight), 334 (Light Blush) och 345 
(Rosewood)
Merci från Filcolana i färg 609 (Rosehip), 615 (Filur) 
och 1636 (Papaya)
Arwetta Classic från Filcolana i färg 254 (Coral) och 
361 (Madeira Rose)
Stramaljnål nr 22-20 med spets
Textilt spraylim
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Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112) 
cm 
Övervidd: 97 (105) 113 (121) cm
Ärmlängd: 34 cm samtliga storlekar
Hel längd: 48 (50) 52 (54) cm

Stickfasthet
20 maskor och 28 varv i slätstickning på sticka 4,5 
mm = 10 x 10 cm.

Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.
ö1v vänsterlutande ökning: lyft upp tråden mellan 2 
maskor på vänsterstickan, sticka den vridet rät.
ö1h högerlutande ökning: lyft upp tråden mellan 2 
maskor,  bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.

Italiensk sydd avmaskning
OBS! Du börjar på olika sätt beroende på om första 
maskan som skall avmaskas är rät eller avig:
Om första maskan är rät börjar du på punkt 1 och 
fortsätter därifrån.
Om första maskan är avig börjar du på punkt 4 men 
lyfter inte av maskan från stickan, fortsätt därifrån.

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 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och 
framåt, drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.
Upprepa 2 - 6 tills det återstår 1 maska, sy den som 
punkt 4.

Arbetsgång
Ärmar och kropp slätstickas nerifrån och upp. Se-
dan sammanfogas delarna till oket som stickas med 
minskningar så att ärmen får en ärmkupa. Axlarna 
stickas ihop och sist görs kanterna.

Kropp
Lägg på rundsticka 4 mm upp 189 (205) 221 (237) 
maskor, använd vanlig korsuppläggning eller italiensk 
uppläggning enligt följande:
Lägg på rundsticka 4 mm upp 95 (103) 111 (119) 

maskor med skräpgarnet.
Sticka 2 räta varv.
Ta av garnet.
Fortsätt sticka med Peruvian Highland Wool:
lyft första maskan på alla varv, sticka 1 varv räta, 1 
varv aviga och 1 varv räta maskor. 
Nästa varv stickas: *1 avig, stick in höger sticka 
under den nedåtvända tvärlänken stickad med Peru-
vian Highland Wool 3 varv längre ner i arbetet (1:a 
varvet med Peruvian Highland Wool), och sticka den 
rät*, upprepa *-* till det återstår 1 maska, sticka den 
avig.
Det skall nu vara 189 (205) 221 (237) maskor. 

Sticka 5 cm resår (1 rät, 1 avig), sticka fram och 
tillbaka som maskorna visar (rät på rät och avig på 
avig). Klipp försiktigt bort uppläggningstråden (skräp-
garnet).
Byt till sticka 4,5 mm, sätt en markör i var sida 46 
(50) 54 (58) maskor in från kanten, sticka slätstick-
ning fram och tillbaka till arbetet mäter 30 (31) 32 
(33) cm. Sista varvet stickas från rätsidan.

Nästa varv (avigsidan): *Sticka aviga maskor till 
7 maskor före markören, maska av 14 maskor*, up-
prepa *-* 1 ggr till och sticka aviga maskor varvet ut.
Det skall nu vara 83 (91) 99 (107) maskor till bak-
stycket och 39 (43) 47 (51) maskor till vardera fram-
stycke.
Låt arbetet vila.

Ärmar (båda stickas lika)
Lägg på strumpstickor 4 mm upp 48 (52) 56 (60) 
maskor, använd vanlig korsuppläggning eller italiensk 
uppläggning enligt följande:
Lägg på strumpstickor 4 mm upp 25 (27) 29 (31) 
maskor med skräpgarnet.
Sticka 2 räta varv.
Ta av garnet.
Fortsätt sticka med Peruvian Highland Wool och sticka 
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1 avigt varv.
Sammanfoga för att sticka runt.
Sticka 2 varv aviga maskor.
Nästa varv stickas: *1 avig, stick in höger sticka 
under den nedåtvända tvärlänken i stickgarnet 3 varv 
längre ner i arbetet (1:a varvet med Peruvian High-
land Wool), och sticka den rät*, upprepa *-* till det 
återstår 1 maska, plocka upp den sista tvärlänken och 
sticka den rätt tillsammans med sista maskan (var-
vets sista maska). 
Det skall nu vara 48 (52) 56 (60) maskor. 
Sätt en markör på stickan som visar varvets början. 
Sticka 5 cm resår (1 rät, 1 avig), sticka runt och som 
maskorna visar (rät maska på rät och avig maska på 
avig). Klipp försiktigt bort uppläggningstråden (skräp-
garnet).
Byt till strumpstickor 4,5 mm, sticka slätstickning och 
öka 12 maskor jämnt fördelade över 1:a varvet = 60 
(64) 68 (72) maskor.
Fortsätt att sticka slätstickning runt och öka 1 maska 
på var sida om markören var 10:e varv totalt 5 ggr: 
Sticka 1 rät, ö1v, sticka räta maskor till det återstår 1 
maska, ö1h, 1 rät maska = 70 (74) 78 (82) maskor. 
Fortsätt att sticka utan ökningar till ärmen mäter 34 
cm eller önskad längd.
Nästa varv stickas: Avmaska 7 makor, sticka räta 
maskor till det återstår 7 maskor, avmaska dessa = 
56 (60) 64 (68) maskor.

Ok
Sätt ihop delarna på en rundsticka 4,5 mm, placera 
ärmarna där du maskade av maskor i sidorna på 
kroppen = totalt 273 (297) 321 (345) maskor. Sätt 
markörer på stickan i var övergång mellan kropp och 
ärm (totalt 4 markörer).
Sticka slätstickning och minska (rätsidan): *stic-
ka räta maskor till 2 maskor före markören, 1 ödhpt, 
flytta markören, sticka 2 räta tillsammans*, upprepa 
*-* ytterligare 3 ggr och sticka räta maskor varvet ut 
= 8 maskor minskade.
Upprepa dessa minskningar vartannat varv ytterligare 
5 (6) 7 (8) ggr. Sluta med ett varv från avigsidan = 
225 (241) 257 (273) maskor (73 (79) 85 (91) maskor 
på bakstycket, 33 (36) 39 (42) maskor på vardera 
framstycke och 44 (46) 48 (50) maskor på vardera 
ärmen).

Nu skall markörerna flyttas in 1 maska på respektive 
framstycke och på bakstycket, dvs. 1:a och 3:e mar-
kören flyttas 1 maska åt höger, 2:a och 4:e markören 
flyttas 1 maska åt vänster.
Fortsättningsvis minskas endast på ärmarna 
(rätsidan): *Sticka räta maskor till markören, flytta 
markören, *1 ödhpt, sticka räta maskor till 2 maskor 
före nästa markör, sticka 2 räta maskor tillsammans, 
flytta markören*, upprepa *-* och sticka räta maskor 
varvet ut = 4 maskor minskade.
Upprepa dessa minskningar vartannat varv totalt 15 
ggr = 16 (18) 20 (22) maskor på vardera ärmen. 
Samtidigt, när totalt 10 minskningar är gjorda 
avmaskas för halsringningen (fortsätt att minska på 

ärmarna samtidigt):
Avmaska i början av varje varv: 10 (11) 12 (13) 
maskor 1 ggr i var sida, 2 maskor 2 ggr i var sida 
och 1 maska 2 ggr i var sida = 133 (147) 161 (175) 
maskor.
Nästa varv (rätsidan): *Sticka räta maskor till mar-
kören, ta bort markören, 1 rät, avmaska 14 (16) 20 
maskor (ärm) – det är 1 maska kvar efter avmasknin-
gen, ta bort markören*, upprepa *-* och sticka räta 
maskor varvet ut

Bakstycke
Fortsätt att sticka slätstickning fram och tillbaka över 
bakstyckets maskor, lägg upp en ny maska i var sida 
på 1:a varvet = 75 (81) 87 (93) maskor.
Sticka 8 (10) 11 (13) varv slätstickning och låt mas-
korna vila.

Vänster framstycke
#Börja sticka vänster framstycke från avigsidan, stic-
ka aviga maskor varvet ut och lägg upp en ny maska 
i ärmhålssidan = 18 (20) 22 (24) maskor.
Sticka slätstickning fram och tillbaka totalt 10 (12) 14 
(15) varv (räknat från #). Låt stycket vila.

Höger framstycke
#Lägg upp 1 maska på högerstickan, fortsätt att stic-
ka på höger framstycke från avigsidan, sticka aviga 
maskor varvet ut = 18 (20) 22 (24) m maskor
Sticka slätstickning fram och tillbaka totalt 10 (12) 14 
(15) varv (räknat från #). Låt stycket vila.

Axlar
Lägg maskorna på det ena framstyckets axel, räta 
mot räta, mot maskorna på bakstyckets axel i samma 
sida. Sticka ihop maskorna från de båda axlarna, två 
och två, samtidigt som du maskar av.
Sticka ihop den andra axeln på samma sätt.

Halskant
Börja vid höger framkant och plocka med rundsticka 
och garnet upp 1 maska i varje av de avmaskade 
maskorna i halsringningen, plocka sedan upp 3 ma-
skor/4 varv längs sidkanten och sticka bakstyckets 35 
(37) 39 (41) maskor räta, fortsätt att på motsvarande 
sätt plocka upp maskor på ringningens vänstersida = 
totalt 89 (95) 101 (107) maskor.
Sticka 2,5 cm resår (1 rät, 1 avig). Sista varvet stic-
kas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): *lyft 1 maska avigt med 
garnet framför arbetet, 1 rät maska*, upprepa *-* 
varvet ut och avsluta med att lyfta 1 maska avigt.
Nästa varv (avigsidan): *1 rät maska, lyft 1 maska 
avigt med garnet framför arbetet*, upprepa *-* var-
vet ut och avsluta med 1 rät.
Avmaska med italiensk sydd avmaskning, se ovan.

Vänster framkant
Plocka från rätsidan upp 3 maskor/4 varv längs 
framkanten på vänster framstycke = totalt c:a 97 
(101) 105 (109) m. Sticka 2,5 cm resår (1 rät, 1 
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avig). Sista varvet stickas från avigsidan. Sticka 2 
varv som de 2 sista på halskanten. Avmaska med 
italiensk sydd avmaskning, se ovan.

Höger framkant
Plocka upp samma antal maskor som till vänster 
framkant  och sticka resår. På 4:e varvet stickas 6 
knapphål jämnt fördelade över kanten.
Knapphål: Sticka fram till där knapphålet skall pla-
ceras:
1. Ta fram garnet på arbetets rätsida, lyft nästa 
maska avigt och lägg tillbaka garnet på avigsidan. 
Lyft nästa maska avigt och drag den 1:a maskan över 
denna maska (=1 maska avmaskad), fortsätt att 
maska av på detta sätt till 4 maskor är avmaskade 
och sätt tillbaka sista maskan på vänster sticka.
2. Vänd på arbetet, lägg över garnet på arbetes bak-
sida och lägg upp 5 maskor med kedjeuppläggning: 
stick in höger sticka mellan 1:a och 2:a maskan på 
vänster sticka, fånga upp och drag igenom garnet och 
sätt öglan (maskan) på stickan, upprepa till du har 5 
nya maskor.
3. Vänd på arbetet, flytta 1:a maskan på höger sticka 
till vänster sticka, sticka den vridet tillsammans med 
nästa maska på vänster sticka.

Montering
Fäst alla trådändor.
Sy ihop de små hålen under ärmarna och sy ihop 
överst på ärmarna.
Skölj upp arbetet och centrifugera lätt, låt plantorka 
utlagd på en frottéhandduk.

Broderi
Du kan brodera blommorna på frihand och endast 
låta dej inspireras av mall och bilder, eller så följer du 
vägledningen nedan hur du kan överföra motivet.

Använd mallen och rita upp motivet på Soluvlies. 
Spraya textillimmet på soluvliesens baksida och 
placera den på det stickades avigsida. Tråckla med 
sytråd i en avvikande färg utmed  konturlinjerna på 
de största formerna men hoppa över detaljerna. Kon-
trollera att du gör de längre stygnen på rätsidan så 
att du kan se motivet ordentligt.
Brodera blommorna med förslagsvis plattsöm och 
mille fleur/kedjestygn – på mallen finns uppritat vilka 
stygn som använts till respektive blomma.
Millefleurs är kedjestygn som broderas i en ring, bro-
dera gärna flera omgångar, lite förskjutna mot varan-
dra. Blanda de olika garnkvaliteterna i blommorna så 
att det blir en stor variation i uttrycket. Tilia kan med 
fördel användas dubbelt när man broderar. I mitten 

av blommorna kan man göra plattsöm eller franska 
knutar.
Bladen broderas med plattsöm eller schattersöm, allt 
beroende på storlek och garnval.
Pilla bort den sytråd som syns och klipp ner soluvlie-
sen, tvätta plagget och skölj ordentligt. Pressa försik-
tigt från avigsidan.

Information: Soluvlies är ett vattenlösligt brodyr-
mellanlägg som skall underlätta så att du inte drar 
ihop arbetet när du broderar. Var mycket uppmärk-
sam så att du inte drar åt dina stygn för mycket, och 
håll ögonen på maskorna i utkanten av ditt broderi.

OBS! kontrollera att du sticker ner nålen i garnet och 
inte i luften, i och mellan maskorna, när du broderar.

Tips: Tilia kan trassla lite när du drar garnet genom 
arbetet, var noga med att sträcka tråden ordentligt så 
att du slipper knutar.

Hur du broderar de olika stygnen kan du se på You 
tube – Karen Marie Dehn.
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