
OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

filcolana © 2022 filcolana.dk

#FilcolanaCoolBop
1:a utgåvan - August 2022 © filcolana

Inspirationen till koftan Cool Bop kommer från olika perioder inom jazzen.
Koftan är sammansatt av helt olika element - den är improvisation kontra arrangerad och 
matchad. Cool Bops mycket enkla kropp kontrasteras av ärmarnas afrikanskt inspirerade 
mönsterbårder. Resultatet är en kofta med en cool och avslappnad attityd. 

Cool BopDesign: Sanne Fjalland

STORLEKAR
S (M) L (XL)  
MÅTT
Passar övervidd: 91-99 (100-108) 109-114 
(115-125) cm
Övervidd: 111 (120) 129 (137) cm
Hel längd (mätt från överst på axeln): 73 (74,5) 76 
(77,5) cm
Ärmlängd: 44 (44) 44 (44) cm när ärmmudden är 
uppvikt.
STICKFASTHET
20 maskor och 29 varv slätstickning på sticka 4 mm 
= 10 x 10 cm 
Stickfastheten är mätt efter tvätt.
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
Färg A: 
600 (650) 700 (750) g Peruvian färg 832 
(Burnt Sienna)
Färg B: 
50 (50) 50 (50) g Peruvian färg 978 (Oatmeal)
Färg C: 
50 (50) 50 (50) g Peruvian färg 225 (Christmas red)
Färg D: 
100 (100) 100 (100) g Peruvian färg 102 (Black)

Rundsticka 3,5 mm, 100-120 cm
Rundsticka 4 mm, 80 cm
Strumpstickor 3,5 och 4 mm

8 Stickmarkörer

7 knappar, 15 mm
 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

km-r
Kantmaska, stickas rät alla varv.

km-a
Kantmaska, stickas avig alla varv.

ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, sticka den rät.

ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bakåt, sticka den avigidet rät.

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

Arbetsgång
Kroppen stickas i ett stycke, nerifrån och upp, fram och 
tillbaka på rundsticka.
 
Ärmarna stickas runt på strumpstickor.

Sedan sammanfogas delarna på samma rundsticka till 
oket som stickas med raglanminskningar.

Sist plockas maskor upp till framkanterna som stickas i 
resår.
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Beskrivning
KROPP
Lägg på rundsticka 3,5 mm med färg A upp 224 (240) 
256 (272). Sticka fram och tillbaka.

Varv 1 (avigsidan): 1 km-r, *2 aviga, 2 räta*, upprepa 
* - *, avsluta med 2 aviga, 1 km-r. 

Fortsätt att sticka resår som maskorna visar (rät maska 
på rät, avig maska på avig) i 16 cm, sista varvet stickas 
från avigsidan.
 
Byt till sticka 4 mm.

Nästa varv (rätsidan): 1 km-r, 0 (8) 6 (4) räta, *2 räta 
maskor tillsammans, 9 (9) 10 (11) räta*, upprepa 
* - *, avsluta med 2 räta maskor tillsammans, 0 (8) 6 
(4) räta, 1 km-r = 203 (219) 235 (251) maskor. 
 
Fortsätt att sticka slätstickning (räta maskor på rät-
sidan, aviga maskor på avigsidan), börja och avsluta alla 
varv med 1 km-a, sticka till arbetet mäter totalt 50 cm 
(inkl resåren). Sista varvet stickas från rätsidan. 

Nästa varv (avigsidan): Sticka 45 (49) 53 (57) mask-
or, avmaska de följande 10 (10) 10 (10) maskorna, 
sticka 93 (101) 109 (117) maskor, avmaska de 
följande 10 (10) 10 (10) maskorna, sticka de sista 45 
(49) 53 (57) maskorna.

Arbetet är nu delat i framstycken och bakstycke, låt det 
vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA) 
Lägg på strumpstickor 3,5 mm med färg A upp 56 (60) 
60 (64) maskor, sammanfoga för att sticka runt och 
häng en markör på stickan som visar varvets början.

Sticka 16 cm resår, (2 räta, 2 aviga).
 
Byt till strumpstickor 4 mm. 

Vänd arbetet ut och in så att resårens avigsida kommer 
utåt, fortsätt sticka slätsticknig.

Sticka 1 varv med färg A. 

Fortsätt att sticka enligt diagrammet enligt följande:

Varvets första och sista maska, dvs 1 maska på var sida 
om markören som visar varvets början, stickas hela 
tiden i färg A.

Börja vid pilen och sticka 1:a varvet för din storlek.

Varv 2 enligt diagrammet: Sticka enligt diagrammet 
och öka samtidigt 2 maskor jämnt fördelat över varvet 
= 58 (62) 62 (66) maskor.

Sticka de följande 3 varven enligt diagrammet.

Varv 6 enligt diagrammet (ökningsvarv): Sticka 
1 maska med färg A, ö1v med den färg som anges i 
diagrammet, sticka enligt diagrammet till 1 maska före 
markören, ö1h med den färg som anges i diagrammet, 
sticka den sista maskan med färg A. 

Fortsätt att sticka enligt diagrammet och öka enligt 
följande:

Endast storlek S och M 
Upprepa ökningsvarvet med 4 cm mellanrum till totalt 
8 ökningsomgångar är gjorda = 74 (78) maskor. 

Endast storlek L och XL
Upprepa ökningsvarvet med 4 cm mellanrum till totalt 
7 ökningsomgångar är gjorda, upprepa sedan öknings-
varvet med 3 cm mellanrum till totalt 10 öknins-
omgångar är gjorda = 82 (86) maskor. 

Samtliga storlekar
Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet, ärmen 
skall nu mäta 36 cm från resåren.

Tag av färg D och fortsätt sticka med färg A.

Nästa varv: Avmaska de första 5 maskorna, sticka 64 
(68) 72 (76) räta och avmaska de sista 5 maskorna. 
Ta av garnet.
 
Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

OK
Resten av koftan stickas med färg A, bak- och fram-
stycken slätstickas, ärmarna resårstickas.
Sätt delarna på samma rundsticka 4 mm i följande ord-
ning, utan att sticka maskorna: höger framstycke, den 
ena ärmen, bakstycket, den andra ärmen och vänster 
framstycke.
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Det skall nu vara totalt 311 (335) 359 (383) maskor.

Nästa varv (rätsidan): Sticka med färg A, sticka räta 
maskor till 1 maska återstår på höger framstycke, sticka 
denna maska rät tillsammans med 1:a maskan på höger 
ärm, sticka räta maskor till 1 maska återstår på höger 
ärm, sticka denna maska rät tillsammans med 1:a mas-
kan på bakstycket, sticka räta maskor till 1 maska åter-
står på bakstycket, sticka denna maska rät tillsammans 
med 1:a maskan på vänster ärm, sticka räta maskor till 
1 maska återstår på vänster ärm, sticka denna maska 
rät tillsammans med 1:a maskan på vänster framstycke, 
sticka räta maskor varvet ut. 

Markera de 4 ihopstickade maskorna = 4 raglan-
maskor. 

Nästa varv: Sticka vänster framstyckes maskor aviga, 
sticka raglanmaskan avig, sticka ärmens maskor i resår 
(2 aviga, 2 räta) avsluta med 2 aviga, sticka raglan-
maskan avig, sticka bakstyckets maskor aviga, sticka 
raglanmaskan avig, sticka ärmens maskor i resår 
(2 aviga, 2 räta) avsluta med 2 aviga, sticka raglanmas-
kan avig, sticka höger framstyckes maskor aviga. 

Fortsättningsvis minskas både för den V-ringade 
halsringningen och för raglan, bak- och framstycken 
slätstickas, ärmarna stickas i resår som maskorna visar 
(rät maska på rät, avig maska på avig).

Nästa varv (rätsidan): 1 km-a, 2 räta maskor till-
sammans (minskning för halsringning), *sticka till 
2 maskor före den markerade raglanmaskan, 2 räta 
maskor tillsammans (raglanminskning), 1 ödhpt 
(raglanminskning), sticka till 1 m före raglanmaskan, 
2 räta maskor tillsammans, 1 ödhpt*, upprepa * - * 
vid de följande 2 raglanmaskorna. Sticka till 3 maskor 
återstår, 1 ödhpt (minskning för halsringning), 1 km-a. 

Nästa varv: 1 km-a, sticka som maskorna visar varvet 
ut, avsluta med 1 km-a. 

Fortsättningsvis minskas enligt följande:

Minskningar för halsringning: 
Upprepa minskningarna för V-ringningen fram, i båda 
sidor, var 4:e varv till totalt 6 varv med halsminskningar 
är gjorda, därefter minskas vart 2:a varv till maskorna 
på framstyckena är slut. 

Raglanminskningar:
Upprepa raglanminskningarna vart 2:a varv totalt 24 
(26) 28 (30) ggr. 

Avmaska nu, i början av varje varv, ärmarnas maskor 
enligt följande: 4 maskor 2 ggr och 5 maskor 1 ggr, 
fortsätt SAMTIDIGT att minska för raglan som 
tidigare vid de raglanmaskor där det fortfarande finns 
maskor som går att minska. 

Avmaska bakstyckets resterande 37 (41) 45 (49) 
maskor på en gång SAMTIDIGT som 0 (4) 4 (4) 
maskor minskas jämnt fördelat över de återstående 
maskorna. 

FRAMKANTER
Sätt på båda framstyckena ut markörer där 1:a minsk-
ningen gjordes för V-ringning.

Plocka, från rätsidan, med rundsticka 3,5 mm och färg 
A upp maskor längs framkanterna enligt följande:
Börja längst ner på höger framstycke, plocka upp 1:a 
maskan allra ytterst i kanten, de 2 följande maskorna 
plockas upp tätt intill den 1:a, fortsätt att plocka upp 
totalt  103 maskor fram till den 1:a markören, plocka 
upp 55 (57) 59 (61) maskor fram till höger raglan, 
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plocka upp 13 maskor utmed höger ärm, plocka upp 
38 (38) 42 (46) maskor utmed bakstycket (fram till 
raglan), plocka upp 13 maskor utmed vänster ärm, 
plocka upp 55 (57) 59 (61) maskor fram till nästa 
markör, plocka upp 103 maskor fram till nederkanten 
på vänster framstycke, den sista maskan plockas upp 
allra ytterst i kanten på framstycket och de 2 innan 
denna tätt intill sista maskan = 380 (384) 392 (400) 
maskor. 

Varv 1 (avigsidan): 1 km-r, *2 aviga, 2 räta*, upprepa 
* - * varvet ut, avsluta med 2 aviga, 1 km-r. 

Varv 2: 1 km-r, sticka resår som maskorna visar (räta 
maskor på räta, aviga maskor på aviga) varvet ut, avsluta 
med 1 km-r. 

Upprepa varv 1 och 2 till resåren mäter 2 (2) 2,5 (2,5) 
cm, sista varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan)(knapphålsvarv): 1 km-r, sticka 
5 maskor resår, *1 ödhpt, gör 2 omslag om höger-
stickan, 2 räta maskor tillsammans, sticka 
12 maskor resår*, upprepa * - * totalt 6 ggr, 1 ödhpt, 
gör 2 omslag om högerstickan, 2 räta maskor tillsam-
mans, sticka resår varvet ut. 
 

Nästa varv: Sticka resår som maskorna visar, sticka 2 
vridna räta maskor i varje omslag.
 
Sticka till resåren mäter ca. 4,5 (4,5) 5 (5) cm. Sista 
varvet stickas från avigsidan.

Maska av i resår, maska av lite fast utmed V-ringningen 
samt utmed ärmar och bakstycke.

MONTERING
Sy igen hålen under ärmarna.

Fäst alla trådändor.
Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. 

Spänn ut resårmuddarna nertill på ärmarna och på 
kroppen något och låt koftan torka plant på en 
handduk.



6 av 6#FilcolanaCoolBop

 Färg A Färg B Färg C Färg D Upprepa S 
M/L 

XL 


