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Koftan Norah fick Sanne Fjalland inspiration till när hon såg musikvideon “Don’t Know 
Why” med Norah Jones. Musiken virar sig mjukt runt lyssnaren, på samma sätt är koftan 
Norah som en mjuk kram. Omlottkoftan passar, med sin generösa passform och mjuka 
trekvartslånga puffärmar med dekorativa motveck, lika väl till klänningar och byxor som till 
en enkel t-shirt.

NorahDesign: Sanne Fjalland

STORLEKAR
S (M) L (XL)  

MÅTT
Passar övervidd: 90-96 (97-103) 104-110 
(111-118) cm
Övervidd: 110 (116) 122 (128) cm, 
(Övervidden är mätt med koftan stängd och med fram-
kanterna överlappande 8 (8) 8 (10) cm.)
Bakstyckets bredd: 55 (58) 61 (64) cm
Hel längd: 60 (62) 64 (66) cm
Ärmlängd: 14 (14) 15 (16) cm
STICKFASTHET
21 maskor och 26 varv slätstickning med 1 tråd av 
vardera kvaliteten på sticka 4,5 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
200 (250) 250 (300) g Saga färg nr 978 (Oatmeal)
175 (200) 225 (225) g Alva färg nr 979 (Pebbles)
Hela koftan stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 3,5 mm, 80 cm
Rundsticka 4 mm, 40 cm (2 st) och 80 cm
Rundsticka 4,5 mm, 40 och 80 cm
Virknål 3 mm

Stickmarkörer

2 Maskhållare

  

Svensk översättning: Maria Gustafsson



2 av 6#FilcolanaNorah

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

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

Km-a
Kantmaska, stickas avig alla varv.

Km-r
Kantmaska, stickas rät alla varv.
 

Arbetsgång
Hela koftan stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Kroppen stickas i ett stycke, fram och tillbaka på 
rundsticka,  nerifrån och upp 

Nederst på kroppen stickas en bit slätstickning som 
viks upp till mudd i ett avigstickat vikvarv. Samtidigt 
som vikvarvet stickas läggs maskor upp i båda sidor 
till framkanternas resårer som fortsättningsvis stickas 
samtidigt som kroppen. 

Resårkanterna stickas på ½ nummer tunnare stickor 
än kroppen. Ärmarna stickas på rundsticka nerifrån 
och upp och sammanfogas med kroppen i ett ok med 
raglanminskningar. 

Nertill på ärmarna görs ett motveck, därefter plockas 
maskor upp till kanten.

Sist stickas halskanten.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans, på 
en 80 cm lång sticka 4 mm upp 229 (241) 253 (269) 
maskor, sticka enligt följande: 
Varv 1 (avigsidan): 1 km-r, sticka aviga maskor till
1 maska återstår, 1 km-r. 

Nästa varv: Sticka räta maskor varvet ut. 

Upprepa dessa 2 varv till arbetet mäter 6 cm, avsluta 
med ett varv från rätsidan. 

Nästa varv (avigsidan)(vikvarv): Sticka  2 räta maskor 
tillsammans, sticka räta maskor till 2 maskor återstår, 
2 räta maskor tillsammans, lägg i slutet av varvet upp 
15 nya maskor med vanlig korsuppläggning. 

Nästa varv: Sticka 2 räta, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* 
totalt 6 ggr,  1 avig, sticka räta maskor varvet ut, lägg i 
slutet av varvet upp 15 nya maskor med vanlig kors-
uppläggning.

Fortsättningsvis stickas framkanterna på var sin 40 cm 
rundsticka 4 mm, och kroppens maskor stickas över till 
en sticka 4,5 mm enligt följande:

Varv A (avigsidan): Med den ena korta rundsticka 
4 mm lyfts 1 maska avigt med garnet framför arbetet, 
sticka de följande 14 maskorna i resår (1 avig, 1 rät), 
med sticka 4,5 mm stickas de följande 227 (239) 251 
(267) maskorna aviga, med den andra korta rund-
stickan 4 mm, stickas de följande 13 maskorna i resår, 
sticka som maskorna visar, avsluta med 2 aviga maskor. 

Varv B: Med den korta rundsticka 4 mm lyfts 1 maska 
avigt med garnet bakom arbetet, sticka 14 maskor resår 
(sticka som maskorna visar), sticka med sticka 4,5 mm 
de följande 227 (239) 251 (267) maskorna räta, med 
den andra korta rundstickan 4 mm stickas de följande 
13 maskorna i resår (sticka som maskorna visar), 
avsluta med 2 räta maskor.

Upprepa varv A och B, till arbetet mäter 6 cm efter 
vikvarvet, avsluta med ett varv från rätsidan.
 
Nästa varv (avigsidan): Sticka resår som tidigare i 
början och slutet av varvet, de 227 (239) 251 (267) 
maskorna däremellan stickas räta så att det blir en avig 
rand på rätsidan.

Fortsätt att upprepa A och B, till arbetet mäter 25 
(26) 27 (28) cm från vikvarvet, där det också lades 
upp maskor till resårkanter. Avsluta med ett varv från 
rätsidan.

Ärmhål
Nästa varv (avigsidan): Sticka 67 (69) 71 (75) 
maskor, maska av de följande 6 (8) 10 (12) maskorna, 
sticka 111 (115) 119 (123) maskor, maska av de 
följande 6 (8) 10 (12) maskorna, sticka 67 (69) 71 
(75) maskor. 

Vänd på arbetet, sticka höger framstyckes resårkant.
Ta av garnet och låt arbetet vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg på en 40 cm rundsticka 4,5 mm upp 102 (106) 
110 (114) maskor. 
Sammanfoga för att sticka runt, sticka 1 rätt varv.
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Nästa varv: Sticka 39 (41) 43 (45) räta, sätt en 
markering/stickmarkör i arbetet på var sida om de 
följande 24 maskorna, sticka räta maskor varvet ut.

Låt markeringarna sitta kvar i arbetet, dessa skall an-
vändas när motvecken görs senare.

Sticka slätstickning runt till arbetet mäter 10 (10) 
11 (12) cm. 

Nästa varv: Maska av de första 3 (4) 5 (6) maskorna, 
sticka 96 (98) 100 (102) räta, maska av de sista 3 (4) 
5 (6) maskorna och ta av garnet.

Låt ärmens maskor vila medan du stickar den andra 
ärmen.

OK
Sätt delarna, utan att sticka maskorna, på en rund-
sticka 4,5 mm i denna ordning (framkanterna skall 
fortfarande sitta på var sin egen kort rundsticka): höger 
framstycke, den ena ärmen, bakstycket, den andra 
ärmen och vänster framstycke.

Börja sticka efter framkantens resår och sticka nästa 
varv enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor till det 
återstår 2 maskor på höger framstycke, häng en markör 
på stickan, sticka 1 rät, 2 räta maskor tillsammans, 
1 rät, häng en markör på stickan, sticka räta maskor till 
det återstår 2 maskor på höger ärm, häng en markör på 
stickan, sticka 1 rät, 2 räta maskor tillsammans, 1 rät, 
häng en markör på stickan, sticka räta maskor till det 
återstår 2 maskor på bakstycket, häng en markör på 
stickan, sticka 1 rät, 2 räta maskor tillsammans, 1 rät, 
häng en markör på stickan, sticka räta maskor till det 
återstår 2 maskor på vänster ärm, häng en markör på 
stickan, sticka 1 rät, 2 räta maskor tillsammans, 1 rät, 
häng en markör på stickan, sticka räta maskor fram till 
framkanten, sticka resårkanten som tidigare med den 
korta rundstickan 4 mm. 

Fortsätt att sticka resårkanterna som tidigare med de 
korta rundstickorna, maskorna däremellan stickas 
enligt följande:
Nästa varv: Sticka aviga maskor.
 
Nästa varv (rätsidan): *Sticka till 2 maskor före 
markören, 1 ödhpt, sticka de 3 raglanmaskorna räta, 
2 räta maskor tillsammans*, upprepa *-* ytterligare 
3 ggr. 

Upprepa raglanminskningarna vart 4:e varv till totalt 
6 (6) 6 (6) minskningar är gjorda. 

Fortsättningsvis minskas för raglan vart 2:a varv till 
totalt 26 (27) 28 (29) raglanminskningar är gjorda. 
Avsluta med ett varv från rätsidan.

Det skall nu vara 39 (40) 41 (44) maskor på vardera 
framstycket, 55 (57) 59 (61) maskor på bakstycket och 
40 (40) 40 (40) maskor på vardera ärmen = totalt 225 
(229) 233 (241) maskor inklusive 12 raglanmaskor.

HALSRINGNING
Maska av för halsringningen och minska samtidigt för 
raglan vart 2:a varv så länge det finns maskor kvar.

Nästa varv (avigsidan): Sticka först de 15 framkants-
maskorna, sätt sedan dessa att vila på en maskhållare, 
maska av 6 (7) 8 (11) maskor avigt, sticka aviga maskor 
fram till framkanten, sticka framkanten som tidigare.
 
Nästa varv: Sticka först de 15 framkantsmaskorna, sätt 
sedan dessa att vila på en maskhållare, maska av 6 (7) 8 
(11) maskor rätt, sticka räta maskor varvet ut och gör 
raglanminskningar som tidigare. 
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Avmaska fortsättningsvis i början av varje varv och gör 
SAMTIDIGT raglanminskningar på varven från 
rätsidan så länge det finns maskor kvar:
3 maskor 1 ggr, 
2 maskor 2 ggr, 
1 maska 4 ggr, 
9 maskor 2 ggr och 
10 maskor 1 ggr.
  
När samtliga avmaskningar och raglanminskningar är 
gjorda skall det enbart vara maskor på bakstycket kvar.

Maska av resterande maskor.

HALSKANT
Flytta först över höger framkants resårmaskor till 
rundsticka 3,5 mm, utan att sticka dem. 
Börja, efter den sista resårmaskan, plocka upp 22 (23) 
24 (25) maskor längs framstycket, fram till de 3 raglan-
maskorna, plocka upp 3 maskor i raglanmaskorna, 
plocka upp 20 (20) 20 (20) maskor längs höger ärm, 
plocka upp 3 maskor i raglanmaskorna, plocka upp 33 
(35) 37 (39) maskor i bakstyckets maskor, plocka upp 
3 maskor i raglanmaskorna, plocka upp 20 (20) 20 
(20) maskor längs vänster ärm, plocka upp 3 maskor 
i raglanmaskorna, plocka upp 22 (23) 24 (25) maskor 
längs vänster framstycke fram till den resårstickade 
kanten, sticka de 15 maskorna i resår som tidigare = 
159 (163) 167 (171) maskor. 

Sticka halskanten enligt följande
Lyft 1:a maskan på varje varv och sticka framkanternas 
resårer som tidigare, sticka även resår på samma sätt 
över halskantens resterande maskor.

Sticka till resåren mäter 4,5 cm. Avsluta med ett varv 
från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Lyft 1 maska, *sticka 1 rät, lyft 
avigmaskan med garnet framför arbetet*, upprepa *-* 
varvet ut, avsluta med 2 räta maskor.

Nästa varv: Lyft 1 maska,* lyft avigmaskan med garnet 
framför arbetet, sticka 1 rät*, upprepa *-* varvet ut, 
avsluta med 1 rät maska.

Avsluta med en sydd italiensk avmaskning enligt 
följande:
Ta av garnet med en trådända som är 4 gånger så lång 
som resåren och trä den på en trubbig nål.
1. Stick in nålen i de 2 första maskorna på vänster 
sticka som om de skulle stickas avigt tillsammans, drag 
igenom garnet.

2. Stick in nålen mellan 2:a och 3:e maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 3:e maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i de 2 första maskorna som om de 
skulle stickas räta tillsammans, drag igenom garnet och 
lyft båda maskorna av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, i 2:a maskans främre maskbåge och framåt, 
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, lyft maskan av stickan.
7. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
8. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
9. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas rät och lyft maskan av stickan.
10. Som nr 5.
11. Som nr 6.
Upprepa 7 - 11 till det återstår 3 maskor på vänster-
stickan.
Avslutning:
Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, 
i de 2 sista maskorna som om de skulle sticka avigt 
tillsammans, drag igenom garnet.
Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, lyft maskan av stickan.
Stick in nålen i de 2 sista maskorna som om de skulle 
stickas räta tillsammans, drag igenom garnet och lyft 
båda maskorna av stickan.
Samtliga maskor är avmaskade. Fäst trådändan orden-
tligt.

ÄRMKANT 
Motveck
Markera mitten av de 24 markerade maskorna i ärmens 
uppläggningskant. Vik de 2 markeringarna i båda sidor 
mot mittmarkeringen och fäst, genom alla lager (tråckla 
gärna med en sytråd), motvecket så att det sitter på 
plats. 

Börja vid varvets början och plocka från rätsidan, med 
rundsticka 3,5 mm upp 76 (80) 84 (88) maskor längs 
ärmens uppläggningskant, se noga till att du plockar 
genom alla lager i motvecket. 
Sammanfoga för att sticka runt, häng en markör som 
visar varvets början på stickan.

Sticka 4 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Nästa varv (rätsidan): *Sticka 1 rät, lyft avigmaskan 
med garnet framför arbetet*, upprepa *-* varvet ut.



6 av 6#FilcolanaNorah

Nästa varv: *Lyft rätmaskan med garnet bakom 
arbetet, sticka 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.

Avsluta med en sydd italiensk avmaskning enligt 
följande:
Ta av garnet med en trådända som är 4 gånger så lång 
som resårens omkrets och trä den på en trubbig nål.
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 till det återstår 1 maska (avig) på vänster-
stickan.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. Fäst 
trådändan ordentligt.
Samtliga maskor är avmaskade. Fäst trådändan orden-
tligt.

Gör den andra ärmkanten på samma sätt. 

KNYTSKÄRP
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans på 
sticka 4 mm upp 11 maskor.

Varv 1 (avigsidan): 2 aviga, *1 rät, 1 avig*, upprepa 
*-*, till 1 maska återstår, 1 avig. 

Varv 2: Lyft 1 maska som om den skulle stickas rät med 
garnet bakom arbetet, sticka resår som maskorna visar 
och avsluta med 2 räta maskor.

Varv 3: Lyft 1 maska som om den skulle stickas avigt 
med garnet framför arbetet, sticka resår som maskorna 
visar och avsluta med 2 aviga maskor.

Upprepa varv 2 och 3 till knytskärpet mäter 150 (155) 
160 (165) cm. Avsluta med ett varv från avigsidan (varv 
3).

Maska från rätsidan av som maskorna visar (rät maska 
på rät och avig maska på avig).

SKÄRPHÄLLOR
Ta på koftan och mät ut var din midja sitter, markera 
midjan i sidorna på koftan, mitt under de avmaskade 
maskorna i ärmhålen. 

Börja 2 cm nedanför den markerade punkten i midjan, 
virka en 4 cm lång luftmaskkedja, fäst den 2 cm ovanför 
den markerade punkten.

Ta av garnet och fäst trådarna noga.

Gör en likadan hälla i andra sidan.

MONTERING
Sy ihop den lilla öppningen under båda ärmarna.

Vik upp nederkanten, i vikvarvet, använd 1 tråd Alva 
och kasta, lagom löst, fast kanten mot avigsidan, följ 
varvet som är avigt mot rätsidan.
Fäst alla trådändor. 

Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len och låt den torka plant på en handduk.
 
Trä knytskärpet genom hällorna.


