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Holländska ganseys (fiskartröjor) har inspirerat till en liten serie modeller; tröja, vantar, 
strumpor och denna oversized, korta kofta i bomber-modell. Den är stickad i en härlig 
blandning av Peruvian och Tilia. Modellen stickas uppifrån och ner med en mycket generös 
passform. 
Det är lätt att förlänga både kropp och ärmar, tänk bara på att garnåtgången påverkas.

HimmelDesign: Rachel Søgaard

STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112) 
cm 
Övervidd: 141 (149) 157 (165) cm
Ärmlängd: 38 cm (samtliga storlekar)
Hel längd mätt mitt bak inklusive halskant: 63 (65) 67 
(69) cm
STICKFASTHET
16 maskor och 23 slätstickning med 1 tråd av vardera 
kvaliteten på sticka 6 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
500 (550) 600 (650) g Peruvian i fg 977 (Marzipan)
125 (150) 150 (175) g Tilia i fg 336 (Latte)

Hela plagget stickas med en tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 6 mm, 40 och 100 cm
Strumpstickor 6 mm

Stickmarkörer eller tråd av kontrastfärg

2 säkerhetsnålar

4 knappar
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

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

ö1ah 
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, på stickan, sticka den avig.

ö1av
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bak, på stickan, sticka den vridet avig.

ö1h
Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka den rät.

ö1v 
Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 
2 maskor på stickan, sticka den vridet rät.

SPECIELLA TEKNIKKER

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 stick-
as rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt, 
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
Upprepa 2 - 6 till det återstår 1 maska, sy den som 
punkt 4.

DIAGRAMM
Se sida 5.

Arbetsgång
Koftan stickas uppifrån och ner. 

Man börjar med att lägga upp maskor i nacken, 
bak- och framstycken byggs upp av ökningar på båda 
sidor om en axelmaska. 

Sedan delas arbetet så att fram- och bakstycke stickas 
var för sig till botten av ärmhålet varpå delarna 
sammanfogas, maskor läggs upp i ärmhålorna och 
arbetet stickas fram och tillbaka för att avslutas med en 
resår.

Maskor plockas upp runt ärmhålen, ärmarna stickas 
runt med minskningar och avslutas med en resår.
Allra sist plockas maskor upp hela vägen längs 
framstycken och nacken varpå resåren stickas med 
knapphål.

Diagrammen läses nerifrån och upp och från höger 
till vänster på varven från rätsidan och från vänster till 
höger på varven från avigsidan. Diagrammets 6 varv 
upprepas hela tiden.
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Beskrivning
OK
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten, gärna fast, på 
rundsticka 6 mm upp 41 maskor. 

Varv 1 (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 2: 1 rät, ö1h, 1 rät (markera denna maska), ö1v, 
sticka 37 maskor enligt diagrammets 1:a varv, ö1h, 
1 rät (markera denna maska), ö1v, 1 rät.

Varv 3: 2 aviga, ö1av, 1 avig, ö1ah, 1 avig, placera en 
markör, sticka 37 maskor enligt diagrammets 2:a varv, 
placera en markör, 1 avig, ö1av, 1 avig, ö1ah, 2 aviga.

Varv 4: 3 räta, ö1h, 1 rät, ö1v, 2 räta, flytta markören 
till högerstickan, sticka 37 maskor enligt diagrammets 
3:e varv, flytta markören till högerstickan, 2 räta, ö1h, 
1 rät, ö1v, 3 räta.

Varv 5: 4 aviga, ö1av, 1 avig, ö1ah, 3 aviga, flytta 
markören till högerstickan, sticka 37 maskor enligt 
diagrammets 4:e varv, flytta markören till högerstickan, 
3 aviga, ö1av, 1 avig, ö1ah, 4 aviga.
Fortsätt att på detta sätt öka på båda sidor om den 
markerade maskan på båda axlarna. SAMTIDIG, när 
totalt 12 (14) 16 (18) ökningar är gjorda påbörjas 
ökningar vid framkanterna.

Nästa varv (rätsidan): 1 rät, ö1v, sticka räta maskor 
till den markerade maskan, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka räta 
maskor till markören, flytta markören, sticka 
37 maskor enligt diagrammet, flytta markören till 
högerstickan, sticka räta maskor till den markerade 
maskan, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka räta maskor till det 
återstår 1 maska, ö1h, 1 rät.

Upprepa ökningarna vid framkanterna var 4:e varv.

När totalt 36 (38) 40 (42) ökningar är gjorda vid axlar
na skall arbetet delas så att fram- och bakstycken stickas 
var för sig. Sista varvet stickas från avigsidan.

Det skall vara 109 (113) 117 (121) maskor mellan de 
markerade maskorna på bakstycket.

Dela för fram- och bakstycken enligt följande:

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor fram till den 
markerade axelmaskan, vänd arbetet och låt de 
resterande maskorna vila under tiden vänster 
framstycke stickas.

Fortsätt att sticka slätstickning och fortsätt att öka 
utmed framkanten till totalt 16 ökningar är gjorda.
Sticka utan ökningar till ärmhålet mäter 16 (17) 18 
(19) cm från den markerade axelmaskan. Sista varvet 
stickas från avigsidan.

Låt framstycket vila men ta INTE av garnet.

Sätt de markerade axelmaskorna i båda sidor på var sin 
säkerhetsnål.

BAKSTYCKE
Ta en ny ända av garnet och börja sticka från rätsidan. 
Sticka, utan ökningar, mönster som tidigare mellan 
markörerna och slätstickning i sidorna till bakstycket 
är lika långt som vänster framstycke. Sista varvet stickas 
från avigsidan.
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Ta av garnet och låt bakstyckets maskor vila.

HÖGER FRAMSTYCKE
Börja sticka från rätsidan, sticka som vänster 
framstycke men spegelvänt. Sista varvet stickas från 
avigsidan. Ta av garnet och låt framstyckets maskor 
vila.

KROPPEN
Börja sticka med det vilande garnet på vänster 
framstycke.

Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor på 
framstycket men glöm inte att öka i framkanten om inte 
alla ökningar redan är gjorda, lägg upp 5 (7) 9 (11) 
nya maskor i vänster ärmhål, sticka som tidigare räta 
maskor i sidorna och mönster över de 37 maskorna 
i mitten på bakstycket, lägg upp 5 (7) 9 (11) nya 
maskor i höger ärmhål och sticka räta maskor på fram-
stycket men glöm inte att öka i framkanten om inte alla 
ökningar redan är gjorda.

När alla ökningar i framkanten är gjorda skall det vara 
totalt 225 (237) 249 (261) maskor.

Fortsätt att sticka slätstickning fram och tillbaka 
fortsätt sticka mönster på de 37 maskorna bak på 
ryggen, till arbetet mäter 24 (25) 26 (27) cm från 
ärmhålet eller till önskad längd, avsluta med ett varv 
från rätsidan.

Sticka resår enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* och 
avsluta med 1 rät.

Sticka totalt 6 cm resår.

Avmaska med italiensk avmaskning (se speciella 
tekniker).

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja i mittmaskan av maskorna som lades upp i 
ärmhålet och plocka med garnet från rätsidan upp 
3 (4) 5 (6) maskor i de nyupplagda maskorna, sätt en 
markör i den första av dessa, plocka upp 3 maskor/4 
varv utmed ärmhålskanten upp till axelmaskan, sticka 
axelmaskan rät, plocka upp samma antal maskor utmed 
den andra ärmhålskanten och plocka upp 2 (3) 4 (5) 
maskor i de nyupplagda maskorna i ärmhålet =
totalt 58 (62) 68 (72) maskor.

Sticka räta maskor runt och minska på var 14:e (13:e) 
12:e (11:e) varv enligt följande: 1 rät, 2 räta 
tillsammans, sticka räta maskor till det återstår 
2 maskor, 1 ödhpt.

Minska på detta sätt totalt 5 ggr = 48 (52) 58 (62) 
maskor. 

Fortsätt sticka till ärmen mäter 33 (32) 31 (30) cm, 
eller önskad längd minus 5 cm. 

Nästa varv: Minska till 36 (38) 40 (42) maskor jämnt 
fördelat över varvet. 

Sticka 5 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Avmaska med italiensk avmaskning (se speciella 
tekniker).

FRAMKANT
Börja, från rätsidan, längst ner på höger framkant och 
plocka upp 3 maskor/4 varv längs hela framkanten, 
totalt c:a 245 (249) 253 (257) maskor (maskantalet 
skall vara ojämnt). 

Sticka resår enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* och 
avsluta med 1 avig.
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Sticka resår till kanten mäter 2,5 cm, sista varvet 
stickas från avigsidan. 

Nästa varv (knapphålsvarv): Sticka 4 maskor resår, 
*maska av 3 maskor, sticka resår till det är 11 (12) 13 
(14) maskor på stickan efter de avmaskade maskorna*, 
upprepa *-* ytterligare 3 ggr. Sticka resår varvet ut. 

På det följande varvet läggs, över varje avmaskning, 
3 nya maskor upp över de avmaskade maskorna.

Fortsätt sticka resår till kanten mäter 5 cm. 

Avmaska med italiensk avmaskning (se speciella 
tekniker).

DIAGRAMM

 Rät på rätsidan, avig på avigsidan 
 
 Avig på rätsidan, rät på rätsidan 
 
 Stick in högerstickan i maskan som om den  
 skall stickas avigt, gör 2 omslag om stickan,  
 sticka färdigt maskan som den skall stickas avig  
 och låt den glida av stickan. Det skall nu vara  
 2 omslag i maskan på högerstickan. 
 
 
 
 
 

MONTERING
Fäst alla trådändor. 
Sy i knappar mitt för knapphålen.
Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. Låt torka plant på en handduk. 

  Sätt 1 maska på hjälpstickan samtidigt  
  som du släpper av det extra omslaget  
  från stickan  (så att maskan blir lång),  
  håll den framför arbetet, sticka 3 räta  
  maskor och sticka maskan från  
  hjälpstickan rät.  
 
  Sätt 3 maskor på hjälpstickan och håll  
  den bakom arbetet, sticka 1 rät maska  
  samtidigt som du släpper av det extra  
  omslaget från stickan (så att maskan  
  blir lång), sticka maskorna från  
  hjälpstickan räta. 
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