
Kofta stickad i Lett lopi 

   
 
Bystvidd i cm 92(106)112(124)  
 
Storlekar 36(42)44(49) 
 
Garn: Lett lopi, (till en tröja i storlek 44 gick det åt 13 nystan). 
 
Stickor: en lång och en kort rundsticka 5 mm 
 
Masktäthet: I ribbstickning med 2 aviga, 1 vriden rät är 19 maskor och 25 varv 10 cm. 
 
Ärmar: Använd en rundsticka och lägg upp 42(45)48(51) maskor. Se till att uppläggningsvarvet inte är 
vridet och sätt en markör för att visa var varvet börjar, sticka runt: Sticka 1 avig *sticka 1 rät i bakre 
maskbågen, sticka 2 aviga* upprepa det som står mellan * och * till de 2 sista maskorna, sticka 1 rät i 
bakre maskbågen, 1 avig. 
 
Sticka så i 9(9)10(10) centimeter därefter ökas: 
Varv 1: 1 avig, öka en avigt genom att ta upp tråden mellan två maskor och sticka den avigt, *sticka 1 rät 
genom bakre maskbågen, 2 aviga* upprepa det som står mellan * och * tills det finns 2 maskor kvar på 
varvet, sticka 1 rät genom bakre maskbågen, öka en avigt, 1 avig.  
 
Varv 2 – 6: * 2 aviga, 1 rät genom bakre maskbågen* upprepa det som står mellan * och * tills det är 2 m 
kvar på varvet, 2 aviga. 
 
Varv 7: 1 avig, öka 1 avigt *1 avig, 1 rät genom bakre maskbågen, 1 avig* upprepa det som står mellan * 
och * till sista maskan, öka 1 avigt, 1 avig.  
 
Varv 8 – 12: 3 aviga * 1 rät genom bakre maskbågen, 2 aviga* upprepa det som står mellan * och * till 
sista maskan, 1 avig. 
 
Varv 13: 1 avig, öka en rät genom att ta upp tråden mellan två maskor och sticka den rätt i bakre 
maskbågen * 2 aviga, 1 rät genom bakre maskbågen* upprepa det som står mellan * och * till det finns 3 
maskor kvar, 2 aviga, öka 1 rätt, 1 avig. 
 
Varv 14 – 18: 1 avig * 1 rät genom bakre maskbågen, 2 aviga* upprepa tills det finns 2 maskor kvar på 
varvet, 1 rät genom bakre maskbågen, 1 avig.  
 



Upprepa varv 1 – 18 till 60(69)72(84) maskor vilket blir 2(3)3(4) gånger. 
Nästa varv: öka 1 rätt, 1 avig, öka 1 avigt, sticka mönster till sista maskan, öka 1 avigt, 1 avig. Tag bort 
markören och sticka de 4 första maskorna på varvet igen  (= 1 rät genom bakre maskbågen, 2 aviga, 1 
rät genom bakre maskbågen), sätt tillbaka markören, nu finns 63(72)75(84) maskor. 
 
Nästa varv:*2 aviga, 1 rät genom bakre maskbågen* upprepa detta varv tills ärmen mäter 45(45)45(47) 
cm eller till önskad längd. Eftersom koftan inte sitter åt så mycket så kommer inte ärmhålet ända upp mot 
kroppen så gör inte ärmen för lång.  
 
Nästa varv: Sticka till sista 7 maskorna, maska av 7 maskor = 56(65)68(77) maskor, det första och sista 2 
maskorna på varvet ska vara aviga. 
 
Tag av garnet och sätt maskorna på en hållare. Gör ytterligare en ärm på samma sätt.  
 
Koftdelen: Lägg upp 173(197)209(233) på en rundsticka 5 mm och sticka fram och tillbaka, de första och 
sista 5 maskorna är kantmaskor som hela tiden stickas i mosstickning. Sticka första varvet från avigsidan.  
 
Varv 1: Lyft första maskan i alla varv och sticka först kantmaskorna 1 avig, 1 rät, 1 avig, 1 rät, = 5 
kantmaskor. Därefter stickas mönster 1 avig, 2 räta tills det finns 5 maskor kvar på varvet, avsluta 
koftdelen med att sticka kantmaskorna 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig.  
 
Varv 2 (rätsidan): Lyft första maskan och sticka en rät på en avig och en avig på en rät i de följande 5 
kantmaskorna. Sticka därefter 1 rät, 2 aviga, fram till de sista 6 på varvet, de stickas i mosstickning.  
 
Fortsätt att sticka 7 varv totalt på det sättet som gjorts på varv 1 och 2. På avigsidan stickas 2 räta på de 
som stickades avigt på rätsidan och 1 avig på den som stickades rät på rätsidan. På varven från rätsidan 
stickas 1 rät på den som stickades avigt på avigsidan och 2 aviga på de som stickades räta på avigsidan.  
 
Nu börjar mönstret och första varvet stickas från rätsidan. De aviga maskorna stickas som tidigare och de 
räta maskorna lyftes över från vänster sticka till höger sticka utan att de vrids. På det aviga varvet stickas 
de två räta och den aviga lyfts från vänster sticka till höger utan vridningar. Upprepa lyftvarven så att det 
blir 4 varv med lyfta maskor. Därefter stickas 4 varv som tidigare utan att någon maska lyfts. 
 
Varv A (rätsidan): Lyft första maskan och sticka en rät på en avig och en avig på en rät i de följande 5 
kantmaskorna. Sticka därefter 1 rät följt av 2 aviga, fram till de sista 6 på varvet, de stickas i 
mosstickning.  
 
Varv B: Lyft första maskan, 1 avig, 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig  
= 6 kantmaskor. Därefter stickas mönster 1 avig, 2 räta tills det finns 5 maskor kvar på varvet, avsluta 
med att sticka kantmaskorna 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig.  
 
 
Sticka mönster med 4 varv med lyfta maskor och 4 varv där alla maskor stickas.  
 
Nedre delen av koftan stickas till stycket mäter 35 cm på alla storlekarna.  
 
Från och med nu sticka samma mönster som på ärmarna, på rätsidan stickas de räta stickas vridet 
genom att man stickar den i bakre maskbågen och därefter stickas 2 aviga.  
Första knapphålet stickas samtidigt som mönstret ändras, alltså efter 35 cm.  
Så här görs knapphålet: lyft första maskan som vanligt, sticka nästa maska, lägg fram garnet på hitsidan 
om arbetet, lyft tredje maskan över till höger sticka och lägg tillbaka garnet på baksidan av arbetet, lyft 
fjärde maskan till höger sticka, drag den tredje maskan över den fjärde, lyft den femte maskan och drag 
den fjärde över den femte. Sätt tillbaka maskan på vänster sticka. Vänd på arbetet och sticka upp tre nya 
maskor (en mer än som tidigare avmaskats), vänd på arbetet igen och sticka en maska, drag den sist 
upplagda maskan över den som stickades – knapphål klart! Knapphålen fortsätter att tillverkas med 15 
varvs mellanrum. Totalt 5 knapphål. Glöm dem inte! 
 
Fortsätt nu att sticka mönster till koftan mäter 48 cm för alla storlekar och avsluta med ett varv från 
rätsidan. På nästa aviga varv avmaskas för ärmhålen. Sticka 44(47)50(53) maskor i mönster som tidigare 
på vänster sida, avmaska 7 maskor för ärmhålet, fortsätt sticka så att det finns 71(89)95(113) maskor på 



stickan efter avmaskningen, avmaska 7 maskor för nästa ärmhål, sticka resterande maskor 44(47)50(53) 
för höger framstycke. 
 
Nu sätts stycket samman med ärmarna, mönsterstickanin och kantmaskor fortsätter som tidigare.  
 
Varv 1: Med rätsidan mot dig stickas 43(46)49(52) framstyckesmaskor, sticka avigt ihop sista maskan 
från framstycket med första ärmmaskan och sätt dit en markör för raglanminskningen. Antingen sätts en 
markör före och en efter raglanmaskan eller en markör som sätts i raglanmaskan och som flyttas med 
upp. Sticka 54(63)66(75) ärmmaskor i mönster, sticka ihop sista ärmmaskan avigt med första maskan 
från bakstycket. Markera också denna maska för raglan med en eller två markörer. Sticka 69(87)93(111) 
maskor för bakstycket i mönster och sticka avigt ihop sista bakstyckemaskan med första ärmmaskan, 
markera maskan, Sticka ärmmaskorna och sticka ihop den sista med den första framstyckemaskan, 
markera maskan. Sticka framstyckets 43(46)49(52) maskor. Totalt finns nu 267(309)327(369) maskor. 
Framstycken 43(46)49(52), ärmar 54(63)66(75) och bakstycke 69(87)93(111) 4 maskor är markerade för 
raglan.  
 
Varv 2 (avigsida): Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 2 maskor 
avigt, 1 rät (raglanmaskan) lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka 
ihop dem avigt, upprepa detta 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor.  
 
Varv 3: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, lyft en som om den skulle stickas 
rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem avigt, 1 avig(raglanmaskan), 2 aviga stickas ihop, 
upprepa 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor.  
 
Varv 4: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 2 räta, 1 rät, lyft en 
som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem rätt, upprepa 3 gånger 
till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor.  
 
Varv 5: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, lyft en som om den skulle stickas 
rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem rätt, 1 avig, sticka ihop 2 räta, upprepa 3 gånger till 
vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor. 
 
Varv 6: Stickas som varv 4: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 2 
räta, 1 rät, lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem rätt, 
upprepa 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor.  
 
Varv 7: Stickas som varv 3: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, lyft en som 
om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem avigt, 1 avig(raglanmaskan), 
2 aviga stickas ihop, upprepa 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor. 
 
Varv 8: Stickas som varv 2: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 2 
maskor avigt, 1 rät (raglanmaskan) lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma 
sätt, sticka ihop dem avigt, upprepa detta 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och 
kantmaskor.  
 
Varv 9: Sticka kantmaskor och mönster utan minskningar, raglanmaskorna stickas avigt. 
 
Varv 10: Stickas som varv 4: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 
2 räta, 1 rät, lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem rätt, 
upprepa 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor. 
 
Varv 11: Stickas som varv 9: Sticka kantmaskor och mönster utan minskningar, raglanmaskorna stickas 
avigt. 
 
Varv 12: Stickas som varv 4: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 
2 räta, 1 rät, lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma sätt, sticka ihop dem rätt, 
upprepa 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och kantmaskor.  
 
Varv 13: Stickas som varv 9: Sticka kantmaskor och mönster utan minskningar, raglanmaskorna stickas 
avigt. 
 



Varv 14: Stickas som varv 2: Sticka kantmaskor och mönster till 2 maskor före raglanmaskan, sticka ihop 
2 maskor avigt, 1 rät (raglanmaskan) lyft en som om den skulle stickas rätt, lyft en maska till på samma 
sätt, sticka ihop dem avigt, upprepa detta 3 gånger till vid raglanminskningarna och sticka mönster och 
kantmaskor.  
 
Varv 15 – 24(30)30(42) upprepa varv 9 – 14 en(två)två(fyra) gånger och därefter varv 9 – 12 en gång = 
147(165)183(177) maskor kvar. 
 
Varv 25(31)31(43) till varv 41(39)41(47) V-ringningen formas samtidigt som raglanminskningen fortsätter. 
Raglanminskningar görs på de kommande 8(4)5(2) avigvarven, sticka därefter 1 varv från rätsidan så att 
det slutar med ett var 11(9)11(11) i raglanminskningarna och avmaska SAMTIDIGT i halsringningen 1 
maska innanför de 6 kantmaskorna varje varv 17(9)11(5) gånger.  
 
Storlekar 42, 44, 49 endast 
Sticka 6,6,9 ytterligare varv med raglanminskning och minska 1 maska för halsringningen i vardera sidan 
i varje varv. På storlek 49 ytterligare ett varv på samma sätt. 
 
Alla storlekar 
(Avigsidan) Sticka ihop (innanför kantmaskorna) 3 räta tillsammans, sticka till 3 maskor före 
kantmaskorna, sticka ihop 3 räta tillsammans. Sticka nu bara kantmaskorna, fortsätt att lyfta den första, 
sticka 3 maskor mosstickning och sticka ihop den sista med en maska från koftan. Vänd och lyft den 
första, sticka resten. Fortsätt så att sticka fast kantmaskorna i bakstycket. När mitten av bakstycket är nått 
så sätts maskorna på en hållare och andra sidans kantmaskor stickas fast i tröjdelen. Här stickasmaskor 
avigt tillsammans på avigsidan av koftan. Sticka som tidigare från kanten in mot tröjan och sticka ihop två 
maskor, vänd lyft första maskan och sticka resten. Avsluta med att sticka ihop kantmaskorna från 
avigsidan samtidigt som de avmaskas.  
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