Amager Stand

- en härlig långkofta

Design: Sanne Bjerregaard
Amager Strand ligger endast 5 km från Köpenhamns centrum, hit tar sig många Köpenhamnsbor vackra sommardagar och sommarkvällar.
Amager Strand är en läcker långkofta med
fina flätor längs ärmarna och djupa härliga
fickor. Koftan är stickad med två tunna garner tillsammans, Saga och Tilia, vilket ger ett
härligt lätt plagg som trots vikten till är varmt
och gosigt. En riktig myskofta.
Designern har bott på Amager större delen
av sitt liv och bor nu ganska nära Amager
Strand.
1:a svenska utgåvan - augusti 2020 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
250 (250) 300 (300) 300 (350) 400 g Saga från Filcolana färg 228 (Smoke Blue)
175 (200) 200 (200) 200 (250) 250 g Tilia från Filcolana färg 348 (Rainy Day)
Rundsticka 4 mm och 4,5 mm, 80 cm
Strumpstickor i samma storlekar (om du inte stickar
mha magic loop)
4 stickmarkörer
10 knappar
Storlekar
XXS (XS) S (M) L (XL) XXL
Mått
Passar till övervidd: 80-85 (86-92) 93-97 (98-104)
105-111 (112-118) 119-126 cm
Övervidd: 92 (100) 106 (113) 121 (127) 134 cm
Hel längd: 80 (81) 82 (85) 89 (92) 94 cm
Ärmlängd: 43 (43) 43 (44) 45 (46) 46 cm
Stickfasthet
21 maskor och 31 varv i slätstickning på sticka 4,5
mm med 1 tråd av vardera kvalitet = 10 x 10 cm.
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Arbetsgång
Amager Strand stickas uppifrån och ner med flätor på
ärmens ovansida. De djupa fickorna stickas samtidigt
som själva plagget vilket ger ett minimum av montering. Tack vare att koftan är stickad uppifrån är det
lätt att justera längden.
Speciella förkortningar
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
minsk1v: Stick in högerstickan i 1:a maskan som
om den skulle stickas rät men låt den sitta kvar på
stickan, för därefter in högerstickan i bakre maskbågen på den 2:a maskan och sticka 1 rät maska
igenom båda maskorna, låt båda maskorna glida av
stickan.
Speciella tekniker
Stickad uppläggning (skoluppläggning): *Sticka 1 rät
maska utan att släppa av maskan från vänsterstickan,
sätt den nya maskan vriden på vänsterstickan*, upprepa *-* till önskat maskantal.
Knapphål (envarvsknapphål): Sticka från rätsidan,
resår fram till där knapphålet skall placeras, flytta 2
maskor till högerstickan, utan att sticka dem, drag
den bortre maskan på högerstickan över den som är
närmst stickspetsen (som vid vanlig avmaskning),
flytta ytterligare en maska från vänsterstickan till
högerstickan och drag den bortre maskan på högerstickan över den som är närmst stickspetsen (2
maskor avmaskade), flytta tillbaka 1 maska från
högerstickan till vänsterstickan, vänd på arbetet och
lägg upp 3 nya maskor (använd stickad uppläggning),
vänd tillbaka arbetet till rätsidan, flytta över 1 maska
från högerstickan till vänsterstickan och sticka ihop
de 2 första maskorna på vänsterstickan, rätt eller
avigt beroende på vad som passar in i resårmönstret.
Fortsätt att sticka resår till nästa knapphål.
Fläta (stickas över 12 maskor)
Varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor.
Varv 2: Sticka aviga maskor.
Varv 3: Sticka räta maskor.
Varv 4: Sticka aviga maskor.
Varv 5: Sätt 4 maskor på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 4 räta, sticka maskorna på hjälpstickan
räta, 4 räta maskor.
Varv 6: Sticka som varv 2.
Varv 7: Sticka som varv 3.
Varv 8: Sticka som varv 2.
Varv 9: Sticka som varv 3.
Varv 10: Sticka som varv 2.
Varv 11: Sticka 4 räta maskor, sätt 4 maskor på en
hjälpsticka bakom arbetet, sticka 4 räta, sticka maskorna på hjälpstickan räta.
Varv 12: Sticka som varv 2.
Upprepa dessa 12 varv.
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Förkortade varv med tvillingmaska
- från rätsidan
Luta arbetet mot dej, stick ner högerstickan i
maskan bakom/nedanför den som hänger på
vänsterstickan, sticka 1 rät maska. Sätt maskan du stickat (= tvillingmaskan) på vänster
sticka. Vänd och sticka vidare enligt beskrivningen, dra gärna åt garnet lite extra så att
maskan inte blir lös. När du skall sticka maskan
som har en ”skuggtvilling” stickas båda maskorna tillsammans som om de vore en maska.

- från avigsidan
Stick ner högerstickan i maskan i varvet under
som om du skall sticka den avigt och sticka den
avigt. Flytta vid behov över garnet till arbetets avigsida (beroende på hur du stickar aviga
maskor) och sätt maskan du stickat (= tvillingmaskan) på vänster sticka. Vänd och sticka
vidare enligt beskrivningen, dra gärna åt garnet
lite extra så att maskan inte blir lös. När du
skall sticka maskan som har en ”skuggtvilling”
stickas båda maskorna tillsammans som om de
vore en maska.
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Ok
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten på rundsticka
4 mm upp 89 (89) 97 (101) 101 (107) 113 maskor,
sticka fram och tillbaka.
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 avig, *1 avig, 1 rät*,
upprepa *-* tills det återstår 2 maskor, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig *, upprepa *-* tills
det återstår 2 maskor, 2 räta.
Upprepa dessa 2 varv tills resåren mäter 4 cm, avsluta med ett varv från avigsidan.
Flytta över maskorna till en rundsticka 4,5 mm utan
att sticka dem.
Nu skall arbetet indelas i bakstycke, framstycke och
ärmar och det skall stickas förkortade varv över bakstycke och axlar:
Nästa varv (rätsidan): Sticka 15 (15) 17 (19) 19
(21) 23 räta, ö1v, sätt en tråd eller markör om nästa
maska (raglanmaska), ö1h, sätt en markör, sticka 1:a
varvet i flätmönstret på de följande 12 maskorna, sätt
en markör, ö1v sätt en tråd eller markör om nästa
maska (raglanmaska), ö1h, sticka 31 (31) 35 (35)
35 (37) 39 räta, ö1v, sätt en tråd eller markör om
nästa maska (raglanmaska), ö1h, sätt en markör,
sticka 7:e varvet i flätmönstret på de följande 12 maskorna, sätt en markör, ö1v, sätt en tråd eller markör
om nästa maska (raglanmaska), ö1h, gör en tvillingmaska, vänd.
Varv 2: Sticka avigt till 1 maska efter den sista markerade raglanmaskan, gör en tvillingmaska, vänd.
Varv 3: Sticka rätt till den markerade maskan, ö1v,
1 rät (raglanmaska), ö1h, sticka rätt till markören,
sticka flätmönstrets 3:e varv, sticka rätt fram till
raglanmaskan, ö1v, rät (raglanmaska), ö1h, sticka
rätt fram till raglanmaskan, ö1v, 1 rät (raglanmaska),
ö1h, sticka rätt till markören, sticka flätmönstrets
9:e varv, sticka rätt fram till raglanmaskan, ö1v,1 rät
(raglanmaska), ö1h, sticka rätt fram till och med tvillingmaskan, gör en tvillingmaska, vänd.
Varv 4: Sticka avigt, och flätmönstrets 4:e respektive
10:e varv, fram till och med tvillingmaskan på vänster
framstycke, gör en ny tvillingmaska, vänd.
Varv 5: Som varv 3, sticka det varv i flätmönstret du
kommit till.
Varv 6: Som varv 4, sticka det varv i flätmönstret du
kommit till.
Varv 7: Som varv 3, sticka det varv i flätmönstret du
kommit till.
Varv 8: Som varv 4, sticka det varv i flätmönstret du
kommit till.
Fortsätt att på detta sätt sticka förkortade varv, ökningar och flätmönster tills du har vänt totalt 5 ggr i
var sida, det skall nu vara 9 (9) 11 (13) 13 (15) 17
maskor kvar efter sista tvillingmaskan i var sida.
På de följande 4 varven stickas 1 maska efter tvillingmaskan från föregående varv innan den nya tvillingmaskan och vändningen, det skall nu vara 5 (5) 7 (9)
9 (11) 13 maskor kvar efter sista dubbelmaskan i var
sida.
Endast storlek S (M) L (XL) och XXL
På de följande 2 varven stickas 2 maskor efter tvil-
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lingmaskan från föregående varv innan den nya tvillingmaskan och vändningen, det skall nu vara - (-) 4
(6) 6 (8) 10 maskor kvar efter sista dubbelmaskan i
var sida.
Endast storlek (XL) och XXL
På de följande (2) 4 varven stickas 2 maskor efter
tvillingmaskan från föregående varv innan den nya
tvillingmaskan och vändningen, det skall nu vara - (-)
- (-) - (5) 5 maskor kvar efter sista dubbelmaskan i
var sida.
Samtliga storlekar
De förkortade varven är färdigstickade, fortsättningsvis stickas samtliga maskor på stickan.
Fortsätt att sticka tills totalt 26 (30) 30 (32) 34 (36)
38 raglanökningar är gjorda, sista varvet stickas från
avigsidan. Det skall nu vara 41 (45) 47 (51) 53 (57)
61 maskor på vardera framstycke, 64 (72) 72 (76) 80
(84) 88 maskor på vardera ärm och 83 (91) 95 (99)
103 (109) 115 maskor på bakstycket = 297 (329)
337 (357) 373 (395) 417 maskor, inkl de 4 markerade raglanmaskorna.
Dela arbetet för att sticka kropp och ärmar var för
sig. Notera vilket varv du är på i flätmönstret så att
du vet var du skall börja när det blir dags att sticka
ärmar.
Kropp
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor till och med
raglanmaskan, sätt alla ärmmaskor fram till raglanmaskan på en tråd, lägg upp 8 (8) 10 (12) 16 (16)
16 nya maskor (använd stickad uppläggning), sticka
raglanmaskan och alla bakstyckets maskor fram till
och med nästa raglanmaska räta, sätt alla ärmmaskor
fram till raglanmaskan på en tråd, lägg upp 8 (8) 10
(12) 16 (16) 16 nya maskor, sticka raglanmaskan och
alla framstyckets maskor räta = 185 (201) 213 (229)
245 (259) 273 maskor.
Fortsätt att sticka slätstickning tills arbetet mäter 52
(52) 53 (55) 57 (58) 58 cm, mät mitt bak från uppläggningskanten. Sista varvet stickas från rätsidan.
Nästa varv (avigsidan): Sticka 7 (9) 10 (11) 13 (15)
17 aviga, sätt en markör, 33 (33) 33 (37) 37 (37) 37
aviga, sätt en markör, sticka avigt tills det återstår
40 (42) 43 (48) 50 (52) 54 maskor sätt en markör,
sticka 33 (33) 33 (37) 37 (37) 37 aviga, sätt en markör, sticka avigt varvet ut.
Ficka
Nästa varv (rätsidan): Sticka rätt till 1:a markören,
flytta markören till högerstickan, sticka rätt till nästa
markör, vänd.
Sticka slätstickning, farm och tillbaka över de 33 (33)
33 (37) 37 (37) 37 maskorna mellan markörerna
tills fickpåsen mäter 35 cm. Sista varvet stickas från
avigsidan.
Sticka 5 cm resår (1 avig, 1 rät), sista varvet stickas
från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): Sticka fickpåsens maskor räta,
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fortsätt att sticka räta maskor på framstycken och
bakstycke ända till den sista markören, vänd och
sticka den andra fickpåsen på samma sätt som den
första. Sista varvet stickas från avigsidan. Vänd på
arbetet och sticka räta maskor varvet ut.
Nästa varv: Sticka avigt fram till markören, *flytta
markören och sticka fickpåsens maskor i resår (1 rät,
1 avig), flytta markören *, sticka avigt till nästa markör och upprepa *-*, sticka aviga maskor varvet ut.
Fortsätt att sticka slätstickning med resår på fickmaskorna tills resåren mäter 5 cm (mät från fickans
överkant), på sista resårvarvet tas markörerna bort.
Fortsätt att sticka slätstickning tills arbetet mäter 20
(21) 21 (22) 24 (26) 26 cm från fickans överkant,
sista varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa
*-* tills det återstår 2 maskor, 2 räta.
Nästa varv: 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* tills
det återstår 2 maskor, 2 aviga.
Upprepa dessa 2 varv tills resåren mäter 8 cm, avsluta med ett varv från avigsidan.
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så
lång som resårens längd. Avmaska med sydd italiensk
avmaskning:
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 3.
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.
Ärmar (båda stickas lika)
Plocka med sticka 4,5 mm och 1 tråd av vardera
kvaliteten upp 4 (4) 5 (6) 8 (8) 8 maskor i botten av
ärmhålet, börja mitt på och ut mot de vilande maskorna, sticka maskorna från tråden/maskhållaren räta
med flätmönster mellan markörerna som tidigare och
plocka upp ytterligare (4) 5 (6) 8 (8) 8 maskor i botten av ärmhålet, placera en markör som visar varvets
början = 72 (80) 82 (88) 96 (100) 104 m.
Endast storlek L (XL) och XXL
Sticka 10 varv slätstickning och flätmönster.
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, 2 räta tillsammans,
sticka räta maskor och flätmönster tills det återstår
3 maskor, minsk1v, 1 rät. upprepa denna minskning
med - (-) - (8) 5 (5) 4 cm mellanrum totalt - (-) - (3)
6 (6) 8 ggr = - (-) - (82) 84 (88) 88 maskor.
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Samtliga storlekar
Sticka slätstickning och flätmönster tills ärmen mäter
38 (38) 38 (39) 40 (41) 41 cm från ärmhålet, sista
varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv: Sticka 2 (0) 1 (1) 2 (0) 0 räta, *2 räta
tillsammans*, upprepa *-* tills det återstår 2 (0) 1
(1) 2 (0) 0 maskor, sticka 2 (0) 1 (1) 2 (0) 0 räta =
38 (40) 42 (42) 44 (44) 44 maskor.
Byt till sticka 4 mm.
Nästa varv: Sticka resår *1 rät, 1 avig*, upprepa *-*
varvet ut.
Upprepa detta varv tills resåren mäter 5 cm, avsluta
med ett varv från avigsidan.
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så
lång som resårens längd. Avmaska med sydd italiensk
avmaskning:
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 3.
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.
Knappkant – vänster framstycke
Börja överst i hörnet på halskanten och plocka med
rundsticka 4 mm och 1 tråd av vardera kvaliteten
från rätsidan upp c:a 3 maskor/4 varv längs vänster
framstycke, totalt 151 (151) 153 (155) 159 (169)
169 maskor.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* tills det återstår 2 maskor, 2 aviga.
Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig *, upprepa *-* tills det
återstår 2 maskor, 2 räta.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 4 ggr.
Maska av i resår (från avigsidan).
Knapphålskant - höger framstycke
Plocka med rundsticka 4 mm och 1 tråd av vardera
kvaliteten från rätsidan upp totalt 151 (151) 153
(155) 159 (169) 169 maskor längs höger framstycke,
börja längst ner i hörnet på resårkanten.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, *1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* tills det återstår 2 maskor, 2 aviga.
Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig *, upprepa *-* tills det
återstår 2 maskor, 2 räta.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 1 ggr och varv 1 en
gång till.
Varv 6 (knapphålsvarvet) (rätsidan): sticka 2 (2) 4
(6) 10 (2) 2 maskor resår, *gör ett knapphål över de
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följande 2 maskorna (se ovan), sticka resår tills det
är 14 (14) 14 (14) 14 (16) 16 maskor på stickan efter
knapphålet*, upprepa *-* tills det återstår 5 maskor,
gör det sista knapphålet och sticka resår varvet ut.
Sticka 3 varv resår.
Maska av i resår (från avigsidan).
Montering
Fäst alla trådar och sy i knapparna.
Sy ihop fickpåsens sidor och fäst fickpåsens nedre
hörn försiktigt (så att det inte syns från rätsidan) i
framstyckets avigsida.
Använd Tilia och sy med lodräta förstygn ihop resårkanterna på fickstolpens båda sidor, sy i den yttersta
avigmaskan och genom båda lagren. Har det blivit hål
vid sammanstickningen i fickans överkant sys dessa
samtidigt ihop från avigsidan.
Tvätta koftan enligt tvättanvisningen på banderollen.
Forma plagget till rätt mått och låt plantorka utlagd
på en frottéhandduk.
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