
Kofta/Jacka i Vålberggarn från Wålstedts 

 
 

Garn: 6 hg Vålberggarn 

Stickor: rundsticka 5 mm eller anpassa storleken så att masktätheten hålls 

Masktäthet: 15 maskor och 19 varv blir 10 cm 

Storlek: jackan blir ganska rymlig för en person som har storlek 42 

 

Koftan stickas nerifrån och upp. Framstycken och bakstycket stickas i ett helt stycke. Ärmarna stickas 

på rundsticka upp till ärmhålet och därefter stickas framstycke, ärm, bakstycke, ärm, framstycke i ett 

med raglanintagningar. 

Framkanten består av en I-cord och knapphålen görs när framkanten stickas. 

 

Bålen: 
Lägg upp 194 maskor på en rundsticka och sticka fram och tillbaka i rätstickning i 3 varv med början 

från avigsidan. Därefter stickas slätstickning, När arbetet mäter 19 cm minskas för midjan.  

Minskningarna: 

Sticka 1 maska, sticka ihop 2 maskor, sticka 41 maskor, sticka ihop 2 maskor, sticka 4 maskor, sticka 

ihop 2,  

sticka 41, sticka ihop 2, sticka 4, sticka ihop 2,  

sticka 41, sticka ihop 2, sticka 4, sticka ihop 2,  

sticka 41, sticka ihop 2, sticka 1. 

 

Sticka 12 varv. 

 

Minska på nästa varv genom att sticka 1 maska, sticka ihop 2 maskor, sticka 41 maskor, sticka ihop 2 

maskor, sticka 2 maskor, sticka ihop 2 maskor,  

sticka 43, sticka ihop 2,  

sticka 43, sticka ihop 2, sticka 2, sticka ihop 2,  

sticka 41, sticka ihop 2, sticka 1. 

 



Sticka vidare tills arbetet mäter 36 cm eller önskad längd. Sätt av maskor för ärmhålen så här: sticka 

43 maskor, sätt nästkommande 4 på en tråd när det är stickade, sticka 87 maskor, sätt 4 maskor på 

en tråd sticka 43 maskor. (43+4+87+4+43= 181) Låt arbetet vila och sticka ärmarna. 

 

Ärmar 

Lägg upp 44 maskor och sticka runt, se till att arbetet inte är vridet, sticka 1 avigt, 1 rätt, 1 avigt varv 

för kanten nertill. Sätt en markör där varvet börjar. Sticka 7 varv slätstickning. Öka en maska i första 

maskan på varvet och en i sista maskan på varvet. Öka på detta sätt vart 6:e varv 11 gånger till och 

sticka tills ärmen mäter 38 cm eller önskad längd upp till ärmhålet. Sätt de 4 maskorna som är mitt 

under ärmen på en tråd.  

 

Raglanintagningar 
Nu sätts båldelen och ärmarna ihop, sticka framstyckets maskor, sticka ärmens maskor, sticka 

bakstyckets maskor, sticka ärmens maskor, sticka framstyckets maskor. De första varven efter att 

man satt ihop allt är lite krångliga men det blir snart bättre. Sticka ett avigt varv tillbaka. På nästa 

varv görs raglanminskningar.  

Sticka fram tills det är 2 maskor kvar före de som sitter på en tråd, lyft 2 maskor, sticka 1 maska från 

ärmen och drag de lyfta maskorna över den stickade. Sticka ärm-maskor och stanna när det är 1 

maska kvar på ärmen, lyft 2 maskor, sticka 1 maska och drag de lyfta maskorna över den stickade.  

Sticka bakstyckets maskor och gör intagning för raglan på samma sätt vid nästa ärm. Sticka 

framstyckets maskor. Sticka ett avigt varv tillbaka utan intagningar. Minskningarna för raglan görs 

vartannat varv, alltså på de räta varven.  

 

När det finns 21 maskor kvar på framstycket före raglanintagningen så sätts de första 8 maskorna på 

framstycket på en tråd och på de följande varven sätts ytterligare en maska på tråden varje varv.  

När raglanminskningarna är gjorda så många gånger att det återstår 9 maskor mellan 

raglanintagningarna på ärmarna så slutar raglanintagningarna och därefter stickas halskanten.  

Sticka slätstickning på alla maskorna runt halsen i 5 varv, sticka ett avigt vikvarv och sticka 5 varv 

slätstickning igen. Vik ner kanten och sy fast den på avigsidan. Om så önskas så är det skönt med ett 

sammetsband mot halsen på insidan av halskanten. Om man vill kan den slätstickade halskanten 

bytas ut mot en i resår men 1 avig, 1 rät.  

 
 



Framkanten 

Använd 2 strumpstickor i storlek 4,5 mm (alltså en halv storlek mindre än i koftan) och lägg upp 4 

maskor. Sticka 3 maskor och sticka samman den 4:e maskan med en maskbåge från framkanten på 

tröjan. Flytta maskorna på stickan så att de kommer till andra änden av den, vänd inte på något. Låt 

tråden gå bakom de stickade maskorna och sticka 3 maskor igen, sticka ihop den 4:e maskan med en 

maskbåge från nästa varv på framkanten. Fortsätt så utmed hela framkanten på koftan. 

På den sidan som ska ha knapphål så hoppar man bara över att sticka fast kanten i koftan i några 

varv, hur många beror på hur stora knappar man vill ha.  

 

Fäst alla trådar och sy ihop maskorna under ärmhålen med maskstygn. Tvätta tröjan och pressa ur så 

mycket vatten som det går i frottèhanddukar. Lägg ut koftan att torka. Sy i knappar.  
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