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Mönster till koftmodell av



Den här koftan stickas uppifrån ner på runds-
ticka i sluten stickning och klipps sedan upp 
mitt fram.

Modellen har förkortade varv för att höja kof-
tan i nacken. Storlek XS och S går också bra att 
sticka utan höjning i nacken om du så vill. För 
att göra det enklare med de förkortade varven 
stickas koftan med start från halsen.

Koftan stickas på rundsticka med sluten stick-
ning, förutom hals resår och midjeresår som 
stickas fram och tillbaka. För att kunna klippa 
upp koftan mitt fram läggs fem klippmaskor till 
mitt fram. På vardera sidan om den mittersta 
klippmaskan sys sedan en tät sicksacksöm för 
att det ska gå att klippa upp koftan mitt mel-
lan de sömmarna. Knapplist och knapphålslist 
stickas efter att koftan klippts upp. Listerna 
stickas fram och tillbaka på en rundsticka.

STICKA KOFTAN

Du börjar alltså med halskanten, sedan förhöj-
ningen och stickar efter det själva oket med 
mönstret. Okets maskor delas sedan så att 
maskorna till ärmarna separeras från de som 
hör till bålen, det vill säga bak och framstycke. 
Ärmarnas maskor får vänta medan du stickar 
bålen runt på rundsticka. Efter att bålen stick-
ats plockas maskorna upp för en ärm i taget 
och stickas runt från oket ner till handleden.

Modellen här är skriven för knäppning med 
knappar och en kort resår i halslinningen. Res-
åren stickas 1 r, 1 a i halskant och likadant i 
nedre kant, ärmmuddar och knappkant.

STICKFASTHET

18 m och 23 v = 10 x 10 cm.

Det är viktigt att göra en provlapp med det 
garn du vill använda innan du börjar. Lägg 
upp 25–30 m och sticka en provlapp som du 
kan mäta och räkna maskantal per 10 cm på. 
Genom att byta storlek på stickorna kan du 

justera så att du får 18 m på 10 cm bredd. Kont-
rollera stickfastheten noga och byt till större 
stickor om du får fler maskor på 10 cm, och 
till mindre stickor om du har färre än 18 m på 
10 cm.

Jag använder stl 3 mm och 3,5 mm eftersom 
jag stickar ganska löst. Det är inte ovanligt att 
någon annan som stickar spänt använder stick-
or nr 5 och 5,5 istället.

TILLBEHÖR

Rundstickor 3,5 mm och 3 mm eller den stor-
lek på stickorna som du själv behöver för att 
få rätt stickfasthet. Alla resårer (hals, knapplis-
ter, ärmmuddar och nedre kant) stickas med 
stickor som är 0,5 mm smalare än den storlek 
som du använder till slätstickningen). Det gör 
man för att resåren töjer och annars blir för 
stor. Jag använde 3 mm 40 cm och 80 cm 
rundstickor och 3,5 mm 40 cm, 60 cm och 80 
cm rundstickor.

Strumpstickor som är 0,5 mm smalare än de 
stickor du stickar slätstickningen med kan 
också behövas till ärmarna och som hjälp vid 
uppläggningen av maskorna i starten.
Minst 2 olika markörer är bra att ha plus sä-
kerhetsnålar eller fler markörer för knapphåls-
markering, så många som antalet knappar du 
vill ha. Markering vid ärmminskningarna för 
att få båda ärmarna lika kan också vara bra 
att göra.

Knappar (antalet knappar beror på längd och 
hur tätt du vill ha dem, ca 5-15 knappar) Knap-
parnas storlek är också tycke och smak, jag 
har använt 9 st knappar som är ca 1,8 cm i 
diameter till min kofta i storlek S.
Symaskin, sax, sytråd och eventuellt band att 
täcka klippkanten med på insidan av koftan 
behövs också.

STORLEKAR

(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)



ALLA MÅTT ANGIVNA FÖR FÄRDIG KOFTA:

Övervidd: ca (84) 92 (100) 108 (116) 124 (132) cm

Totallängd från halskanten till nedre kantens 
resår: ca (61) 63 (68) 71 (75) 78 (81) cm eller 
så lång som du önskar.

Ärmlängd till ärmhål: ca (45) 46 (47) 48 (49) 
50 (51) cm eller så lång som du önskar.
Ärmomkrets: (31) 33 (35,5) 38 (39) 42 (46) cm

GARN

Garn som är ca 100 m/ 50 g (eller 200 m/ 
100 g).

(8) 8 (10) 11 (13) 14 (17) nystan a 100m/ 50g 
i huvudfärg

(2) 2 (2) 2 (2) 2 (3) nystan i kontrastfärg

Garnförslag: Novitas Sju bröder, Novita Suo-
mivilla, Sandnes garn Perfect, Sandnes garn 
Smart, Istex Lettlopi, Drops karisma, Drops 
Merino extra fine eller motsvarande.

FÖRKORTNINGAR

r = rät maska
a = avig maska
m = maska
AS = avig sidan
RS = rät sidan
v = varv

Läs igenom hela mönstret innan du börjar!

HALSLINNING

Lägg med bottenfärgen upp (80) 85 (90) 95 
(100) 105 (115) m med bottenfärgen på runds-
ticka som är 0,5 mm smalare än den som du 
sedan ska sticka med. Börja med resåren i 
halsen, halskanten, och sticka 1 r, 1 a i 4 varv. 
Resåren stickas fram och tillbaka.

Byt till en rundsticka som är 0,5 cm tjockare. 
Från och med nu stickas arbetet runt och du 
ska lägga upp 5 extra maskor mitt fram, så 
kallade klippmaskor eller hjälpmaskor som är 
till hjälp när du sedan klipper upp koftan. Se 
till att stickningen inte vrids när du nu ska 
sticka runt. Lägg en markör A i starten. Lägg 
upp 5 extra klippmaskor, lägg en till markör 
och sticka ett varv rätt runt.

Fortsätt att sticka de förkortade varven för att 
göra koftan högre i nacken.

FÖRKORTADE VARV

VIDEO (länk i artikeln) så här stickar du för-
kortade varv så kallade German shortrows.

V1 (RS): Nu har du fem klippmaskor som start 
på varvet. Sticka 2 r, 1 a, 2 r. Här har du en 
markör, sticka sticka (60) 64 (68) 71 (75) 79 
(86) m r, vänd.

V2 (AS): (40) 43 (45) 47 (50) 53 (57) a, vänd.

V3 (RS): Sticka r till den sista vändningsmas-
kan, sticka 2 r, vänd.
V4 (AS): Sticka avigt till den sista vändnings-
maskan, sticka ytterligare 2 a, vänd.

Sticka varven 3 och 4 totalt (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) 
gånger. Vänd arbetet och sticka rät till slutet 
av varvet (till markören A).

OKET

Sticka nu oket enligt diagrammet. Mönstret 
är 6 m brett vid starten och växer vartefter till 
14 m brett. Mönstret upprepas (16) 17 (18) 19 
(20) 21 (23) gånger runt oket. Observera att 
det sker ökningar på varv 1, 3, 6, 10, 14, 18, 21, 
28 och 33. Läs anvisningarna vid diagrammet. 
Varv nr 4 stickas enbart för storlekarna XL, 
XXL och XXXL. Varv 5 stickas för alla storlekar 
utom XS. Varv 7 enbart för storlek L, XL, XXL 
och XXXL. Varv 11 enbart för storlek M, XL, 
XXL, XXXL. När det gäller de andra storlekarna 



hoppar man bara över de varv som inte berör 
den storlek man stickar.

Mittersta klippmaskan stickas avig för att det 
ska vara lättare se var du ska klippa upp - i 
mönsterdiagrammet angivet med ruta med 
punkt.

Läs diagrammet från höger till vänster, ne-
rifrån och upp. Varvet börjar nere i högra 
hörnet på diagrammet (maska nr 1 på rad 1). 
Sticka först klippmaskorna (maskorna nr 1-5 
i diagrammet, till markören). Sen kommer i 
mönstret en extra spalt som endast ska stick-
as varje varvstart efter de fem klippmaskor-
na för att mönstret ska bli symmetriskt mitt 
fram. Sticka sedan mönstermaskorna i dia-
grammet, första varvet är det bara 6 maskor. 
Vartefter mönstret växer blir det totalt 14 m 
högre upp. Upprepa mönstret med de mar-
kerade mönstermaskorna varvet ut fram till 
markör A och klippmaskorna.

Maskan i mitten av klippmaskorna stickas 
alltid avig för att underlätta uppklippningen. 
Övriga klippmaskor kan du sticka växelvis 
med mönster och bottenfärg så att du får 
två tydliga linjer på var sida om mittmaskan 
och markerar klippmaskorna så. De yttersta 
klippmaskorna bör vara i tröjans bottenfärg.

Lägg till kontrastfärg till ditt arbete. Obs! Om 
du behöver större stickor för flerfärgsstick-
ning (ifall du stickar extra spänt när du stickar 
med två färger), byt till större stickor i början 
av diagrammet men kom då ihåg att byta 
tillbaka till mindre stickor vid slätstickningen.

Den färg du inte stickar med tvinnas med 
på baksidan hela tiden. Låt gärna mönster-
färgen vara dominant dvs., hämta alltid den 
tråden under den andra tråden och låt alltid 
bottenfärgstråden gå över mönsterfärgen på 
baksidan.

FÖRSTA VARVET I DIAGRAMMET STICKAS 
ENLIGT FÖLJANDE:

Markör A, flytta markören från vänster sticka 

till höger. Sticka 1 r med bottenfärg, 1 r med 
mönsterfärg, 1 a med bottenfärg, 1 r med 
mönsterfärg, 1 r med bottenfärg (= de fem 
klippmaskorna). Du har nu kommit till följan-
de markör, flytta över den till höger sticka. 
Öka 1 m och sticka den r med bottenfärgen, 
den här extra maskan behövs för att mönstret 
ska bli symmetriskt på båda sidor om knapp-
listerna som du gör efter att du klippt upp trö-
jan. Den extra maskan stickas alltid i den färg 
som anges i den extra spalten bredvid de 14 
mönstermaskorna och endast vid varvstarten. 
Nu börjar du sticka enligt mönsterdiagram-
met med 14 rutor, varav första varvet har 6 
maskor, tredje varvet 7 m osv.(den markerade 
kantmaskan är inte inräknad i dessa mönster-
maskor). På första raden blir det: *2 m med 
bottenfärg, 1 m mönsterfärg, 2 m bottenfärg, 
öka 1 m med bottenfärg.* Upprepa från * till 
* varvet ut, fram till markör A.

Fortsätt sticka på samma sätt till diagram-
mets slut. Byt till en längre rundsticka av sam-
ma tjocklek när du behöver det.

NÄR DU HAR STICKAT DIAGRAMMET FÄR-
DIGT

Nu har du (225) 239 (253) 267 (281) 295 (323) 
m plus de fem klippmaskorna.

Klipp av mönstergarnet ca 15 cm ifrån arbetet. 
Sticka ett varv med endast bottenfärg och 
öka samtidigt jämnt fördelat på det varvet: 
(1) 1 (3) 0 (11) 9 (5) m så att du har (226) 
240 (256) 267 (292) 304 (328) m plus de fem 
klippmaskorna. Obs! Storlek L: minska 1 m ge-
nom att sticka 2r ihop, så att du har totalt 266 
m plus de fem klippmaskorna.

Sticka ytterligare (1) 1 (4) 8 (10) 12 (14) varv 
med bottenfärgen. Den mönsterstickade 
delen av oket, inklusive halslinningen, mätt 
frampå vid sidan av klippmaskorna, borde nu 
vara ca (25,5) 26 (26,5) 27 (27,5) 27,5 (27,5) cm 
lång så genom att kontrollmäta här kan du 
anpassa din egen tröjstorlek och rörelsevidd 
så att den passar perfekt på just dig. Du kan 
lägga över hälften av maskorna på en annan 



rundsticka eller en lång bit garn och prova hur 
långt du vill ha oket innan du ska separera 
för ärmar. Sticka ytterligare 2 extra varv per 
önskad extra centimeter i fall du tycker att 
det behövs för att koftan ska passa just dig.

DELA IN OKET I BÅL OCH ÄRMAR

Dela oket i ärmar och bål enligt följande: Flyt-
ta markör A till höger sticka, sticka de fem 
klippmaskorna (2 r, 1 a, 2 r), flytta markören 
till höger sticka. Sticka (32) 35 (38) 40 (45) 47 
(50) r. Sätt nästa (48) 50 (52) 52 (56) 58 (64) 
maskor för den vänstra ärmen till sidan på en 
tråd och lägg upp (8) 10 (12) 16 (14) 18 (20) 
nya maskor (mitt under ärmen, i armhålan) 
för att ersätta maskorna för ärmen. Se video 
(länk i artikeln).

Sticka (66) 70 (76) 82 (90) 94 (100) r, sätt näs-
ta (48) 50 (52) 52 (56) 58 (64) maskor för den 
högra ärmen till sidan på en tråd, lägg upp (8) 
10 (12) 16 (14) 18 (20) maskor för att ersätta 
maskorna för ärmen (de kommer i armhålan) 
och sticka r till slutet, det vill säga (32) 35 (38) 
40 (45) 47 (50) r.

Du har nu (146) 160 (176) 194 (208) 224 (240) 
maskor för bålen (plus de fem klippmaskorna) 
på rundstickan.

BÅLEN

Sticka r, tills bålen är mäter (31) 33 (35) 37 
(39) 41 (43) cm från ärmhålan eller önskad 
längd. Kom ihåg att fortsätta sticka mittersta 
klippmaskan avigt!

Maska av de fem klippmaskorna.

Byt till en smalare rundsticka (samma storlek 
som i resåren i halskanten) för att sticka resår. 
Sticka nu resårstickning i tröjans nedre kant. 
Den stickas 1 r 1 a i 5 cm och stickas nu fram 
och tillbaka, inte längre runt.

Maska av alla maskor i resår.

ÄRMAR

Sticka båda ärmarna på samma sätt. Plocka 
upp de (48) 50 (52) 52 (56) 58 (64) maskor 
som du lämnade på tråden, lägg upp (8) 10 
(12) 16 (14) 18 (20) nya maskor i armhålan och 
lägg en markör i mitten av dessa nya maskor. 
Sticka r till slutet av varvet. Varvet börjar i 
mitten av maskorna du lagt upp. Du har nu 
totalt (56) 60 (64) 68 (70) 76 (84) maskor för 
ärmen.

Sticka ca 5 cm i slätstickning. Fortsätt med 
minskningar för ärmen:

Minskningsvarv: 1 r, 1 öhpt, sticka rät tills du 
har 3 m kvar, sticka 2 r tillsammans, sticka 1 r.

Sticka (7) 8 (8) 7 (7) 6 (5) varv r (slätstick-
ning). Antalet varv är beroende av din egen 
stickfasthet. Du kan minska med ca (3,5) 4 (4) 
3,5 (3,5) 3 (2,5) cm mellanrum, 1 m på var sida 
om de två mittenmaskorna på var sida om 
markören eller anpassa efter din egen arm. 
Minska totalt (9) 10 (11) 12 (12) 14 (17) gånger. 
Du har då totalt (38) 40 (42) 44 (46) 48 (50) 
maskor kvar.

Sticka tills ärmen mäter (40) 41 (45) 43 (44) 
45 (46) cm eller önskad längd minus resåren.

Byt till smalare stickor för att sticka resår. 
Jag brukar sticka dessa med strumpstickor.  
Sticka resårstickning 1 r, 1 a i 5 cm. Maska av 
av alla maskor i resår. 

KLIPPA UPP KOFTAN MITT FRAM

Sy nu på symaskin två täta sicksacksömmar, 
en på vardera sidan om den mittersta klipp-
maskan (som är avig). Se till att tröjan inte 
dras ut för mycket när du syr sömmarna och 
var noga med att sömmen låser maskorna 
både i start och slut.

Lägg en bok eller kartong inne i tröjan så att 
du inte av misstag klipper i bakstycket.

Klipp nu rakt i den aviga maskan, mitt emellan 



sicksacksömmarna, hela vägen nerifrån upp.

STICKA LISTER I KOFTANS ÖPPNING

Det är nu dags att plocka upp maskor i en 
kant åt gången för att sticka knapplist och 
knapphålslist. Bestäm om du vill ha knapphå-
len på vänster eller höger sida. Knapplist och 
knapphålslist stickas med en smalare sticka, 
0,5 mm smalare än den du stickat slätstick-
ning med.

Maskorna plockas upp från rätsidan, så den 
ena listen plockas nerifrån upp och den andra 
uppifrån ner.
Börja med knapplisten. Plocka upp maskor 
med start från halslinningens resår. Plocka 
upp en ny maska per stickat varv, hoppa över 
vart fjärde varv och fortsätt så hela vägen. 
Där det finns klippmaskor plockas den nya 
maskan genom båda maskbågarna mellan 
koftans riktiga maskor och klippmaskorna. 
Se VIDEO (länk i artikeln).

Sticka dessa maskor med resårsticknig 1 r, 1 a 
i fem varv och avmaska sedan i resår.

KNAPPAR

Planera nu hur många knappar du vill ha ge-
nom att placera ut dem på listen. Först en 
precis vid halskanten och en nertill, sa 1 cm 
från kanten. Mät sedan mellanrummet mellan 
dessa två knappar och markera tex. med sä-
kerhetsnålar jämna avstånd mellan knapparna 
som kommer mellan den översta och den ne-
dersta knappen. Vilket avstånd du själv tycker 
är lämpligt är en smaksak. Själv vill jag gärna 
ha knapparna tätt och har ca 5,5 cm mellan 
mina knappar (då är själva knappens omkrets 
inte inräknad i det måttet). Jag använde 9 st 
knappar med 1,8 cm i diameter till min kofta 
i storlek S. Du kan även sy fast knapparna 
redan nu.

KNAPPHÅLSLIST

Börja nere vid resåren och plocka upp en mas-
ka per stickat varv, hoppa över vart fjärde varv 
och fortsätt så hela vägen.

Räkna och kontrollera att du nu plockat upp 
lika många maskor som på den första kanten 
och justera om det behövs.

Sticka 2 varv med resårstickning, 1 r, 1 a.

Nu måste du anpassa storleken på dina knapp-
hål enligt storleken på dina knappar. För knap-
par med 1,8 cm i diameter och stickfasthet 
18 m/10 cm med garn 100 m/50 g tycker jag 
det är lämpligt med 2 maskor per knapphål. 
Har du mindre knappar kan du göra knapphål 
på en maska. Antalet maskor är även beroen-
de av din egen stickfasthet. Placeringen av 
knapphålen anpassar du efter de markeringar 
du gjort på knapplisten.

Fortsätt sticka i resår och när du kommer fram 
till ett ställe där det ska göras ett knapphål så 
maskar du av en eller två maskor beroende 
på knapparnas storlek, och fortsätter sticka 
resår 1 r, 1 a.

På följande varv lägger du upp två nya mas-
kor, eller en om du avmaskat en, vid varje 
knapphål och de stickas sedan med samma 
resårstickning.
På sjätte varvet avmaskar du i resårstickning.
Sy fast knapparna om du inte redan gjorde 
det. Jag brukar sy fast knapparna med samma 
garn som jag stickat med och fästa garnstart 
och avslutning noga. Anpassa fastsättningen 
enligt ditt val av knappar.

TILL SIST

Fäst alla trådar. Sy ihop vid ärmhålen. Spreja 
koftan med vatten, krama den lätt fuktig och 
lägg plant att torka på en handduk.



SNYGGA LISTER PÅ KOFTANS INSIDA

Den lilla extra kant som nu finns kvar på insi-
dan, med klippmaskor och sicksacksöm, kan 
vikas in mot koftan och täckas med en fin 
list. Listen kan du sticka som ett smalt band 
och sy fast eller så syr du fast ett fint band 
i lagom storlek. Jag tycker att bandet behö-
ver vara minst 1,5 cm brett och jag syr fast 
det för hand, med sytråd, utan att det drar 
i stickningen. Du kan också välja att hoppa 
över detta moment, det är sällan insidan syns.

Dela gärna ditt stickprojekt på sociala medier 
med #strömsötröjan
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