
Läppstiftet
Kofta med raglanärm i storlek M/L

Stickor: rundstickor 5 och 6 mm
Masktäthet: 14m/10 cm med stickor 6 mm

Koftan stickas nerifrån och upp med ett ok där bålen och ärmarna sammanfogas. I oket stickas  
raglanminskningarna. Alla kantmaskor stickas räta. Alla beskrivningar på kant och randningar finns på sista sidan. 

Viktigt tips! När randningen stickas så är det ofta ojämna varv. Klipp inte av tråden utan sticka randningen från 
den sida där den aktuella färgen befinner sig. Dvs. ibland kan det t ex bli så att man stickar 1 varv från rätsidan 
med räta maskor och varvet därpå blir det det samma sak igen med 1 varv från rätsidan med räta maskor. 

Ökningar:
Öka genom att sticka till en maska innan markören och gör ett omslag. Sticka 2 maskor (mitt emellan dessa sitter 
markören) och gör ett omslag. På nästa varv stickas omslagen vridna.

Bålen:
Lägg upp 124 maskor med rundstickor 5 mm och grått. Sticka Kant (se sista sidan) i 4 cm. 
OBS! Var noga med att inte strama åt garnet för mycket då de olika färgerna följer med på baksidan. 

Byt till rundsticka 6 mm och sticka slätstickning och Randning 1, samtidigt som det på det första varvet minskas 4 
maskor jämt fördelat över varvet. På nästa varv placeras 2 markörer i arbetet. Sticka 30 maskor, placera en markör 
på stickan, sticka 60 maskor, placera en markör på stickan och sticka sedan resterande maskor på varvet. 

När arbetet mäter 8 cm ökas det 2 maskor i var sida av arbetet ( = 4 nya maskor). Öka genom att sticka fram till en 
maska innan markören och gör ett omslag. Sticka 2 maskor (mitt emellan dessa sitter markören) och gör ett omslag. 
På nästa varv stickas omslagen vridna. Upprepa ökningen var 8:e cm 2 gånger, dvs. totalt 3 ökningsvarv ( = totalt 132 
maskor när ökningarna är klara).

Efter Randning 1 fortsätt med Randning 2. På sista varvet av Randning 2 avmaskas det 6 maskor i varje sida – tre 
maskor på var sida om markören.  Arbetet mäter då ca 47 cm. Ta bort markörerna, lägg arbetet åt sidan och påbörja 
ärmarna. 

Ärm x 2: 
Lägg upp 42 maskor på strumpstickor 5 mm och grått och sticka Kant i 4 cm. Sätt en markör där varvet börjar, detta 
kommer att bli mitt under ärmen. 

Byt till stickor 6 mm, sticka slätstickning och Randning 3 samtidigt som det över det första varvet minskas 4 maskor 
jämt fördelat (= 38 maskor). 
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När arbetet mäter 10 cm ökas det 2 maskor mitt under ärmen. Öka genom att sticka 
fram till en maska innan markören och gör ett omslag. Sticka 2 maskor (mitt 
emellan dessa sitter markören) och gör ett omslag. På nästa varv stickas omslagen 
vridna. Upprepa ökningen med 3,5 cm mellanrum tills det gjorts totalt 11 
ökningsvarv ( = 60 maskor på stickan). När arbetet mäter 48 cm avmaskas 6 maskor 
mitt under ärmen, tre maskor på var sida om markören.

Ta bort markören, lägg arbetet åt sidan och sticka ytterligare en ärm på samma vis.

Oket: 
Nu skall alla tre delar in på samma sticka och 8 markörer ska placeras. Använd 
rundsticka 6 mm och Randning 4. Sticka (på bålen) fram till 4 maskor före första 
avmaskningen.

*
Placera en markör på stickan och sticka sedan de fyra återstående markorna fram till avmaskningen. Nu ska första 
ärmen sättas in. Håll ärmen så de avmaskade maskorna på ärmen ligger bredvid de på bålen. Sticka 4 maskor på 
ärmen och placera sedan en markör på stickan. Sticka tills 4 maskor återstår på ärmen och placera ytterligare en 
markör. När ärmens maskor är slut stickas det 4 maskor på bålen (dvs. de maskor som finns efter avmaskningen). Nu 
sätts en markör på stickan och det har därmed satts totalt fyra markörer, uppdelat i ”par”, vid övergångarna mellan 
bål och ärm. 
*
Fortsätt sticka fram till 4 maskor innan nästa ärm. Upprepa nu från * till * och sticka därefter varvet ut.

Nu påbörjas raglan- och v-ringningsintagningar som sker samtidigt enligt nedan – läs igenom de tre styckena nedan 
innan du stickar vidare då det händer saker även med maskorna mellan intagningarna. 

V-ringning: 
I början och slutet av vart 4:e varv minskas det 1 maska innanför kantmaskan för att skapa v-ringningen. 

• I början av varvet: 1 rätstickad kantmaska, lyft en maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 maska, dra den 
lyfta maskan över den stickade.

• I slutet av varvet: sticka tills det återstår 3 maskor, sticka 2 m räta tillsammans, 1 rätstickad kantmaska. 

Raglanminskningar:
På varannat varv görs det raglanminskningar vid markörerna. 

• Sticka tills det återstår 2 maskor före första markören och sticka dem räta tillsammans.
• Sticka de 8 maskorna mellan markörerna enligt nedan.
• Efter den andra markören lyfts en maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 rm, dra den lyfta maskan över 

den stickade.
• Upprepa detta vid varje ”markörpar”.

De 8 maskorna mellan markörerna: 
• På de varv som stickas med rött: sticka alla 8 maskorna röda
• På de varv som stickas med grått: de mittersta 4 maskorna stickas grå, de 2 maskorna före och de 2 maskorna 

efter de mittersta stickas inte alls utan lyfts bara från vänster till höger sticka. 

Efter 34 varv = ca 18 cm återstår det 88 maskor på stickan. Nu är själva plagget klart och det är dags att plocka upp 
till fram- och halskanter. 

Fram- och halskant: 
Plocka med grått och rundstickor 5 mm upp ca 87 maskor från rätsidan utmed vänstra framkanten – dvs både den 
raka kanten och ända upp till de maskor som återstår vid halsen. Sticka de återstående maskorna från oket. Plocka 
vidare upp ca 87 maskor utmed den andra framkanten – dvs längs med andra sidan av ringningen och hela vägen 
ned. Det ska bli ungefär 262 maskor på varvet, eller jämnt delbart med 6 +4. Antalet maskor kan justeras på nästa 
varv genom att sticka ihop maskor där så behövs. 
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Sticka nu med grått och fortsatt med stickor 5 mm:
varv 1: 1 km, *2 rm, 4 am*, upprepa * till * tills det återstår 3 m, avsluta varvet med 2 rm, 1 km. 
varv 2: 1 km, *2 am, 4 rm*, upprepa * till * tills det återstår 3m, avsluta varvet med 2 am, 1 km. 

Upprepa dessa två varv tills arbetet mäter ca 2 cm (anpassa så att nästa varv är från rätsidan). Nu   görs 8 knapphål 
längs med den raka delen av framkanten (dvs inte på själva V-ringningen). Det 1:a knapphålet placeras ca 1 cm från 
nederkanten och det 8:e strax nedanför övergången mellan v-ringning och den raka delen. Knapphålen görs genom 
att sticka ihop två maskor och sedan lägga ett omslag. På nästa varv stickas omslagen som en vanlig maska för att på 
så vis skapa ett hål.

När framkanten mäter ca 4 cm (anpassa så att nästa varv är från rätsidan), maskas det av med rm ovanför rm och 
am ovanför am– se till att det ej blir för hårt. 

Sy ihop öppningarna i övergångarna mellan bålen och ärmarna. Montera knapparna och fäst trådarna. 

Kant och Randningar - kom ihåg att alla kantmaskor stickas räta!

Nederkant:
varv 1: 1 beige km, *2 beige rm, 4 grå am*, 
upprepa * till * över varvet tills det återstår 3 m,  
2 beige rm, 1 beige km. 
Varv 2: 1 beige km, *2 beige am, 4 grå rm*, 
upprepa * till * över varvet tills det återstår 3m,  
2 beige am, 1 beige km. 

Randning 1 = 37 varv
4v beige
3v grått
4v beige
3v grått
4v beige
3v grått
1v rött 
1v grått
3v rött
3v grått
1v rött 
1v grått
3v rött
3v grått
1v rött

Randning 2 = 38 varv:
3v natur
3v grått
*
1v vitt 
1 v grått
3v natur
3v grått
*
Sticka *-* ytterligare 3 gånger (4 gånger totalt).

Randning 3 – över ärmens nederdel – upprepa dessa 8 
varv upp till ärmhålet: 
3v rött
3v grått
1v rött 
1v grått

Randning 4 – över oket (från ärmhålet och upp till 
halskanten): 
4v rött 
2v grått (på dessa varv lyfts de röda maskorna som är 
placerade efter och före raglanminskningarna).
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