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Cirkustemat är i denna kofta lite nertonat. Precis som i Crispin stickas här ett mer diskret harl-
ekinmönster vilket ger en klassisk baby- och barnkofta som passar både flickor och pojkar.

Lille Crispin Design: Rachel Søgaard
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
3 mån/62 cl (6 mån/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)

MÅTT
Passar till övervidd: 45-49 (50-52) 53-55 (56-59) cm
Övervidd: 47 (51) 55 (60) cm
Hel längd: 24 (27) 29 (32) cm
Ärmlängd: 14 (16) 19 (22) cm

STICKFASTHET
28 maskor och 42 varv mönsterstickning enligt 
diagram 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.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det 
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till 
trä eller omvänt.

MATERIAL
Garn från Filcolana
100 (100) 150 (150) g Anina i färg 355 (Green Tea)

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

Stickmarkörer (gärna låsbara) eller tråd i 
kontrastfärg

6 knappar
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

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

ö1v 
(vänsterlutande ökning)
Från rätsidan, lyft upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån med vänsterstickan, sticka den vridet rät.

ö1h 
(högerlutande ökning)
Från rätsidan, lyft upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka den rät.

DIAGRAM
Diagrammet läses nerifrån och upp samt från höger 
mot vänster på varven från rätsidan och från vänster mot 
höger på varven från avigsidan. 

Arbetsgång
Lille Crispin stickas uppifrån och ner, fram och 
tillbaka. 

Först stickas en resårkant och därefter oket med 
strukturmönster och raglanökningar. 

Därefter får ärmarnas maskor vila medan kroppen 
stickas med strukturmönster och sedan avslutas med 
resår.

Ärmarna stickas med minskningar och avslutas med en 
resårkant.

 

Rät maska på rätsidan,

Avig maska på rätsidan, 
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 avig maska på avigsidan

rät maska på avigsidan
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Beskrivning
OK
Lägg på rundsticka 2,5 mm upp 83 (87) 91 (95) 
maskor. Sticka fram och tillbaka.

Sticka 2 cm resår (1 rät, 1 avig), avsluta med ett varv 
från avigsidan.

Byt till rundsticka 3 mm, sticka 1 rätt varv. 

Nu måste 4 stickmarkörer sättas ut på stickan enligt 
följande:
Nästa varv (avigsidan): Sticka 1 rät (kantmaska), 
11 (12) 13 (14) aviga (framstycke), sätt en markör i 
nästa maska och sticka den avig (raglanmaska), sticka 
15 aviga (ärm), sätt en markör i nästa maska, och sticka 
den avig (raglanmaska), sticka 25 (27) 29 (31) aviga 
(bakstycke), sätt en markör i nästa maska (raglan-
maska) och sticka den avig, sticka 15 aviga (ärm), sätt 
en markör i nästa maska (raglanmaska) och sticka den 
avig, sticka 11 (12) 13 (14) aviga (framstycke), 1 rät.

Nu skall mönstret etableras på de olika mönsterdelarna 
samtidigt som varv 1 i diagrammet stickas:
Varv 1 (rätsidan): 5 räta, 1 avig, 5 räta, 1 avig, 0 (1) 2 
(3) räta, ö1v, 1 rät (raglanmaska), ö1h, 4 räta, 1 avig, 5 
räta, 1 avig, 4 räta, ö1v, 1 rät (raglanmaska), ö1h, 0 (1) 
2 (3) räta, *1 avig, 5 räta *, upprepa *-* ytterligare 
3 ggr, 1 avig, 0 (1) 2 (3) räta, ö1v, 1 rät (raglanmaska), 

ö1h, 4 räta, 1 avig, 5 räta, 1 avig, 4 räta, ö1v, 1 rät 
(raglanmaska), ö1h, 0 (1) 2 (3) räta, 1 avig, 5 räta, 
1 avig, 5 räta.

Nu är både strukturmönstret och raglanökningarna 
utplacerade på koftans ok.

Nästa varv stickas som varv 2 i diagrammet, dvs som 
maskorna visar (rät maska på rät och avig maska på 
avig).

Varv 3:  1 rät, *sticka mönster till den markerade 
maskan, ö1v, 1 rät, ö1h*, upprepa *-* ytterligare 
3 ggr, sticka mönster till 1 maska återstår sticka
mönster till 1 maska återstår, 1 rät.

Nästa varv stickas som varv 4 i diagrammet.

Upprepa varv 3 och 4 till totalt 20 (22) 23 (25) 
ökningar är gjorda = 243 (263) 275 (295) maskor, 
fördelat enligt följande: 32 (35) 37 (40) maskor till 
vardera framstycke, 55 (59) 61 (65) maskor till 
vardera ärmen och 65 (71) 75 (81) maskor till 
bakstycket + 4 markerade raglanmaskor, sista varvet 
stickas från rätsidan

Nu skall arbetet delas så att kropp och ärmar kan 
stickas var för sig:
Nästa varv (avigsidan): *Sticka mönster till raglan-
maskan, flytta raglanmaskan, de 55 (59) 61 (65) 
ärmmaskorna och den följande raglanmaskan till en 
maskhållare, lägg upp 1 (1) 3 (3) nya maskor med enkel 
uppläggning (vridna omslag)*, upprepa *-* och sticka 
mönster varvet ut = 131 (143) 155 (167) maskor.

KROPP
Fortsätt att sticka mönster, fram och tillbaka till arbetet 
mäter 13 (14) 15 (17) cm från delningen, sista varvet 
skall vara mönstervarv 2 eller 8.

Byt till rundsticka 2,5 mm.

Nästa varv (rättsidan): Sticka rätta maskor varvet ut. 

Sticka 2 cm resår (1 rät, 1 avig).

Avmaska löst i resår (rät maska på rät och avig maska på 
avig).

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt ärmens 57 (61) 63 (67) maskor på sticka 3 mm, 
och plocka upp 1 (1) 3 (3) maskor i ärmhålets botten, 
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sätt en markör i den mittersta av dessa 1 (1) 3 (3) 
maskor = varvets början. 

Sticka runt, sticka mönster enligt diagrammet, den 
markerade maskan stickas hela tiden rät.

Minska var 12:e varv 1 maska på var sida om den 
markerade maskan enligt följande: sticka 1 rät, 2 räta 
tillsammans, sticka mönster till 2 maskor återstår,
1 ödhpt.

När totalt 4 (4) 4 (5) minskningar är gjorda = totalt 50 
(54) 58 (60) maskor kvar, stickas resten av ärmen rakt 
till den mäter 12 (14) 17 (20) cm från ärmhålet. 
Sista varvet skall vara mönstervarv 2 eller 8.

Nästa varv: Sticka räta maskor varvet ut.

Byt till rundsticka 2,5 mm.

Sticka 2 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Avmaska i resår (rät maska på rät och avig maska på 
avig)

 

FRAMKANTER
Knappkant
Plocka med sticka 2,5 mm upp maskor längs den ena 
framkanten (traditionellt vänster för flickor och höger 
för pojkar). Plocka upp ungefär 3 maskor/4 varv, totalt 
85 (90) 95 (100) maskor.

Sticka 2 cm resår (1 aviga, 1 r). 
Avmaska i resår (rät maska på rät och avig maska på 
avig).

Knapphålskant
Plocka upp maskor på samma sätt som utmed den andra 
framkanten.

Sticka 2 varv resår på samma sätt som på den andra 
framkanten.

Varv 3 (avigsidan): 5 maskor resår, *1 omslag, sticka 
2 maskor tillsammans (räta eller aviga beroende på vad 
som passar i resåren), 13 (14) 15 (16) maskor resår*, 
upprepa *-* till 5 maskor återstår, 1 omslag, sticka 2 
maskor tillsammans, 3 maskor resår.

Sticka färdigt kanten på samma sätt som på den andra 
framkanten.

MONTERING
Sy i knappar och fäst alla trådändar.
Tvätta koftan enligt tvättinstruktionen på banderollen 
och låt torka plant på en handduk.


