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FÄRGSTARKT, FANTASIFULLT OCH INSPIRERANDE
Så vill jag att min design uppfattas och upplevs.
Jag stickar tidlösa, unika, designade, färgstarka, glada, användbara 
kläder för personer (i alla åldrar och storlekar) som gillar att synas och 
sticka ut.
Jag stickar både för hand och på maskin i ull, akryl, lin eller bomull och 
jag presenterar mina kollektioner under temat ”Från Topp till Tå”.
En sommarkollektion och en vinterkollektion blir det varje år även om 
vissa modeller hänger med året om. Jag har senaste året börjat med 
en herrkollektion.
För mig är färgerna det viktigaste och jag är inte alls noga med att det 
är exakt samma kvalitet i plagget. Jag blandar hej vilt garner av unge-
fär samma grovlek. Eller leker med den struktur som blir av att använ-
da olika grovlekar på garnet.
En utmaning som jag ger mig själv är att visa vad man kan göra av 
restgarner, småslattar, upprepade misslyckade halvfärdiga stickningar 
och det här hemskt fula garnet som det inte går att göra något av.
Jag visar ofta min design med vad jag kallar spratteldockor och fågel-
skrämmor.

STICKBESKRIVNINGAR Under 60- 70- och 80 talen stickade jag en 
hel del för olika veckotidningar och magasin. Eftersom det är så länge 
sen så finns i dag inte samma garner utan det gäller att försöka hitta 
garn med motsvarande stickfasthet och att sticka ett prov först.

textilkonstnär katrin bawah
Beckmans väg 54, 44351 Lerum

073-7310085 
www.katrinbawah.se
katrin@katrinbawah.se
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KAPPTRÖJA
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Snitsig med snits i sidan är vår beigefärgade kapptröja med 
mössa. Den har blixtlås till midjan, fickor och skärp.

Stickbeskrivningen publicerades i Hennes nr 45 30 oktober 
1970.

Slätstickad KAPPTRÖJA i ull med rätstickade smala ränder 
på längden. Kappan är figurnära och har två stora bröstfickor 
och ett markerat rätstickat skärp.

                   

KAPPTRÖJA
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KAPPTRÖJA MED MÖSSA
Storlek: 38
Material: Jakobsdals Hockey
Garnåtgång:  6½ hg
Stickor: nr 4½.
Stickfasthet: 18 m och 29 v  mönsterstickning på stickor 4½ = 10 cm
Mönster: 1:a v: alla m räta, 2:a v: 10 m aviga, 2 m räta. Upprepa dessa båda v.
KAPPTRÖJAN
Bakstycket: Lägg upp 100 m och sticka slätstickning i 3 v. Sticka 1 v räta m från avigsidan. Vikkant för fållen. 
Alla mått mäts härifrån. Börja med mönstret, men sticka de tre yttersta m i varje sida räta. Sticka tills stycket 
mäter 21 cm. 
Sprundet: Sticka nu slätstickning ända ut i kanterna och ta samtidigt in 1 m i var sida var 3½:e cm samman-
lagt 13 gånger. När stycket mäter 65 cm börjar raglanintagningarna. Ta in 1 m i var sida innanför de 2 yttersta 
m varje rätvarv. Dessa två yttersta m stickas räta varje v. Sticka tills 26 m återstår och sätt dessa m på en nål.
Framstycket: Lägg upp 52 m och sticka slätstickning i 3 v. Sticka 1 v räta m från avigsidan. Vikkant för fållen. 
Alla mått mäts härifrån. Börja med mönstret men sticka de tre yttersta m räta alla v. Sticka tills stycket mäter 
21 cm (sprundet). Sticka nu slätstickning ända ut i sidkanten men de 3 yttersta m i framkanten stickas hela 
tiden räta alla v. Ta samtidigt in 1 m i sidan var 3½:e cm sammanlagt 13 gånger. När stycket mäter 65 cm 
börjar raglanintagningarna. Ta in 1 m i sidan innanför de 2 yttersta m varje rätvarv. Dessa 2 stickas räta alla v. 
Efter 15 intagningar maskas de 13 yttersta m i framkanten av för halsen. Fortsätt raglanintagningarna tills 2 m 
återstår, sticka ihop dessa 2 m och drag av tråden. Sticka två framstycken, ett vänster och ett höger.
Ärmar: Lägg upp 62 m och sticka rätstickning i 4 cm. Börja sticka mönstret men sticka de 2 yttersta m i var-
je sida räta alla v. Sticka tills stycket mäter 45 cm. Ta in för raglan som på bakstycket tills 14 m återstår. Sätt 
dessa m på en nål. Sticka 2 likadana ärmar.
Fickor: Lägg upp 26 m och sticka rätstickning i 3 cm. Byt till slätstickning utom på de 2 yttersta m i varje sida 
som stickas räta alla v. Sticka tills fickan mäter 12 cm. Sticka 4 v rätstickning. Maska av. Sticka 2 stycken lika-
dana fickor.
Skärp: Lägg upp 12 m och sticka rätstickning i ca 85 cm. Sticka därefter ihop 2 m i början och slutet av varje v 
tills 2 m återstår. Sticka ihop dessa 2 m och drag av tråden. 
Hällor: Lägg upp 4 m och sticka rätstickning i 8 cm. Maska av. Sticka 4 stycken likadana hällor.
MÖSSAN Lägg upp 74 m och sticka omväxlande 4 v slätstickning och 4 v rätstickning i 16 cm. Sticka ihop 2 
och 2 m vartannat v tills 5 m återstår. Dra av tråden och dra den igenom de 5 m. 
Montering och halskant: Spänn ut alla delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy raglan-  ärm- och sid-
sömmarna ner till sprundet. Plocka upp ca 96 m runt halsen och sticka rätstickning i 3 cm. Ta in till 72 m jämnt 
fördelat över 1 v enligt följande: sticka 2 m, 2 m tillsammans, upprepa v ut. Sticka rätstickning tills halskanten 
mäter 8 cm. Maska av. Nåla upp och fålla nederkanterna. Sy i ett delbart blixtlås. Sy fast fickor och hällor för 
skärpet. Sy fast skärpet runt ett skärpspänne. Sy ihop mössan mitt bak. Pressa på sömmar, fållar, sprund och 
framkanter.
design: textilkonstnär katrin bawah
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  Sköna jackan för inne- och utebruk är i kavajmodell med 
sprund bak. Den har bra längd som slutar nedanför stussen 
och fin krage. Går snabbt att göra i rätstickning och mohair-
blandat orlongarn.

Stickbeskrivningen publicerades i VeckoRevyn nr 17 1973.

Rätstickad KAVAJ med riktigt sprund mitt bak, enkel krage 
och stora utanpåfickor. Knäpps med roliga knappar.

GUL KAVAJ
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GUL RÄTSTICKAD KAVAJ
Storlek: 36-38-40-42
Övervidd: 84-88-92-96
Längd: 64-66-66-70
Material: Jakobsdals Angorina Lyx 
Garnåtgång: 10-11-12-13 nystan 
Stickor nr 3½
Stickfasthet: 22 m rätstickning på st 3½ =10 cm
Bakstycke: 
Höger del. Lägg upp 48-50-52-54 m och sticka rätstickning i 8-8-9-9 cm. Ta in 1 m i mitten på 
stycket varannan cm 8 gånger. När stycket mäter 24-25-26-27 cm läggs det åt sidan. 
Lägg upp och sticka vänster del exakt lika. Börja på höger del och sticka till 8 m återstår. 
Dessa 8 m stickas ihop med de 8 första m på vänster del, som skall ligga över höger del så att 
ett sprund bildas. Fortsätt sedan sticka över hela ryggstycket till 45-46-47-48 cm. Maska av 3 m i 
var sida för ärmhål. När ärmhålet mäter 17-18-19-20 cm maskas av för axel 6.6.7 - 6.7.7 - 7.7.7 - 
7.7.8 m. Maska av resterande 28-30-32-34 m för halsringning.
Vänster framstycke: Lägg upp 58-60-62-64 m och sticka i 8-8-9-9 cm. Ta in 1 m i mitten av 
stycket varannan cm 8 gånger. När stycket mäter 45-46-47-48 cm maskas av för ärmhål först 6.3 
m sedan 1 m vartannat v 4 ggr. Ta samtidigt ut 1 m vart 3:e v för kragen 18-19-20-21 ggr. Efter 3 
v tas 1 m in vartannat v på kragen. När ärmhålet mäter 17-18-19-20 cm maskas av för axel som 
på bakstycket. Fortsätt att sticka kragen, ta in 1 m vartannat v som tidigare och ta samtidig ut 1 
m vartannat v i andra sidan för att behålla samma maskantal 28-29-30-31 m. När kragen mäter 8 
cm mätt från axelns innersta punkt rakt upp mot stickan maska från uttagningssidan av kragen av 
2 m vartannat v. Fortsätt med intagningarna och sticka till alla m är avmaskade. Mät ut och sätt 
knappnålar där knapphålen ska vara. Börja 8 v ner frän ärmhålet och mät ut 4 knapphål med 7 
cm mellanrum.
Höger framstycke: Lägg upp och sticka som vänster framstycke men åt motsatt håll. Sticka 
knapphålen 3 m från kanten över 2 m så att de kommer mitt för markeringarna på vänster fram-
stycke.
Ärmar: Lägg upp 42-44-46-48 m och sticka rätstickning i 8 cm. 
Sticka ett uttagningsvarv *ta ut 1 m, sticka 2 m, upprepa från * =  64-67-70-73 m. Sticka till ärmen 
mäter 42-42½-43-43½- cm. Maska av 4 m i var sida för ärmhål. Ta in 1 m i var sida vartannat v 
22-23-21-25 gånger. Maska av resterande 12-13-14-15 m.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy sid- axel och ärmsömmar och 
sy i ärmarna. Sy kragen mitt bak med sömmen mot jackans rätsida. Sy fast kragen mot bakstyck-
et med sömmen mot rätsidan. Pressa mycket lätt på alla sömmar och sy i knappar.

design: textilkonstnär katrin bawah
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  STICKA I PAR
Raggsocksgarn är väl snyggt - och inte bara det utan dess-
utom starkt, varmt och billigt. Tycker du att plaggen ser ”vint-
riga” ut i vårsolens sken? Det tycker inte vi, som mer ser den 
här typen av modeller som året-om-bärbara. Tänk bara hur 
kyliga sommarkvällar kan vara... Då behövs ylle!

Stickbeskrivningarna publicerades i Femina nr 21, 1974.

V-ringad randig slätstickad SLIPOVER och resårstickad, 
V-ringad KOFTA med randiga resårkanter.

KOFTA OCH SLIPOVER 
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MELERAD DAMTRÖJA MED RANDIGA KANTER 
Storlek: 34-36-38-40
Mått: övervidd: 81-84-87-90 cm
Material: Jakobsdals Slinga och Palett 
Garnåtgång: 4-4-5-6 hg Slinga, 50 gr av tre färger Palett
Stickor nr 2½ och 5 Virknål Inoxal nr 2½
Stickfasthet: 18 m 1 rät, 1 avig på stickor nr 5 något utsträckt = 10 cm

Bakstycke: Lägg upp 116-120-126-132 m med brunt Palett på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 
2 aviga. Randa 4 v brunt, 4 v vitt, 4 v beige, 8 v brunt, 4 v beige, 4 v vitt, 4 v brunt. Byt till Slinga 
melerat och stickor nr 5. Sticka * 1 m, 2 m tillsammans, upprepa från * v ut till 76-80-84-88 m. 
Sticka 1 rät, 1 avig. När stycket mäter 37-38-39-40 cm (eller önskad längd till ärmhålet) maska av 
5 m i var sida för ärmhål. Sticka till ärmhålet mäter 19-20-21-22 cm. Maska av för axel 8,9 - 9,9 - 
9,10 - 10,10 m i var sida. Maska av resterande 32-34-36-38 m.

Framstycke: Lägg upp 57-60-63-66 m med brunt på stickor 2½ och sticka kanten som på bak-
stycket. Byt till melerat och stickor nr 5. Sticka ett intagningsvarv som på bakstycket till 38-40-
42-44 m. Sticka 1 rät, 1 avig. När stycket mäter 28 cm maskas av för V-ringning 1 m vart 4:e v 
16-17-18-19 gånger. När stycket mäter 37-38-39-40 cm maskas 5 m av för ärmhål. När ärmhålet 
mäter 19-20-21-22 cm maskas av för axel som på bakstycket.

Ärmar: Lägg upp 56-60-64-68 m med brunt på stickor nr 2½  och sticka kanten som på bakstyck-
et. Byt till melerat och stickor nr 5 och sticka slätstickning, sticka 1 m i varje m. När det melerade 
stycket mäter 16 cm tas 1 m in i var sida var 8:e cm till 50-54-58-62 m. Sticka till det melerade 
stycket mäter 39-40-41-42 cm. Maska av för kullen först 5 m i var sida sedan 1 m i var sida vart-
annat v till 14-16-18-20 m återstår. Maska av.

Montering och kanter: Virka 1 v fasta m med brunt längs framkanterna. Virka med ca 3 ned-
tag på 2 v. Plocka upp m på stickor 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga. Randa 2 v brunt, 2 v vitt, 2 v 
beige, 4 v brunt, 2 v beige, 2 v vitt, 2 v brunt. Maska av rm över rm och am över am. På höger 
framstycke stickas knapphål på 8:e v (mitt i den breda bruna randen). Knapphålen stickas över 
4 m och med ca 15 m mellanrum. Virka fasta m i bakstyckets halsringning med ca 3 nedtag på 2 
m och sticka kanten som på framstycket. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy 
ihop tröjan och sy i knappar.

design: textilkonstnär katrin bawah
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RANDIG DAMSLIPOVER  
Storleks 34-36_38-40
Mått, övervidd: 81-84-87-90 cm
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: 1 hg var av brunt, beige och vitt  
Stickor: nr 2½ och 3
Stickfasthet: 28 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm. 
Randning: 4 v brunt, 4 v beige, 4 v vitt upprepas.

Bakstycke: Lägg upp 112-116-120-124 m på stickor nr 2½ med brunt och sticka 2 räta, 2 aviga. 
Randa kanten 4 v brunt, 4 v vitt, 4 v beige 8 v brunt! 4 v beige, 4 v vitt, 4 v brunt. Byt till slätstick-
ning och stickor nr 3 och sticka efter randningen . När stycket mäter 31-32-33-34 cm maska av 
för ärmhål först 10 m i var sida sedan 1 m i var sida vartannat v 6-7-8-9 gånger. När ärmhålet 
mäter 20½-21-21½-22 cm maskas av för axel 10,10 m i var sida. Maska av resterande 40-42-44-
46 m.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på bakstycket till stycket mäter 30 cm. Dela stycket i 
två delar för V-ringning och sticka var sida för sig. Ta in 1 m för V-ringning vart 4:e v 20-21-22-23 
gånger. Vid 31-32-33-34 cm maskas av för ärmhål som på bakstycket. När ärmhålet mäter 20½-
21-21½-22 cm maskas av för axel som på bakstycket. 

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axelsöm. Plocka 
upp m med brunt på stickor 2½  vid halsringningen, 1 m i varje v. Sticka 2 m tillsammans på var 
sida om 1 mittmaska vid V-ringningen varje v. Mittmaskan stickas rätt frän rätan och avigt frän 
avigan. Sticka 2 räta, 2 aviga och randa kanten 2 v brunt, 2 v vitt, 2 v beige, 4 v brunt, 2 v beige. 
2 v vitt, 2 v brunt. Maska av rm över rm och am över am. Sy ihop andra axelsömmen. Plocka upp 
m runt ärmhålen, ca 3 m på 4 v och sticka en likadan kant. Sy Ihop sidsömmarna. Pressa på alla 
sömmar.

design: textilkonstnär katrin bawah
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MELERAD HERRTRÖJA MED RANDIGA KANTER
Storlek: Small- Medium- Large
Mått, övervidd: 92-100-108 cm
Material: Jakobsdals Slinga och Palett
Garnåtgång: 5-6-7 hg Slinga, 50 gr av tre färger Palett
Stickor nr 2½ och 5, virknål Inoxal nr 2½ 
Stickfasthet: 18 m 1 rät, 1 avig på stickor 5 något utsträckt = 10 cm

Bakstycke: Lägg upp 126-132-138 m med svart Palett på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 avi-
ga. Randa 4 v svart, 4 v vitt, 4 v brunt, 8 v svart, 4 v brunt, 4 v vitt, 4 v svart. Byt till melerat Slinga 
och stickor nr 5. Sticka * 1 m, 2 m tillsammans. Upprepa från * v ut till 84-86-92 m. Sticka 1 rät, 1 
avig. När stycket mäter 41-42-43 om (eller önskad längd till ärmhålet) maskas av för ärmhål 5 m 
i var sida. Sticka till ärmhålet mäter 22-23-24 cm. Maska av för axel 10,10 - 11,10 - 11,11 m i var 
sida. Maska av resterande 34-36-38 m.

Framstycke: Lägg upp 61-66-69 m och sticka kant som på bakstycket. Byt till melerat, stickor 
5 och sticka intagningasvarv som på bakstycket till 42-44-46 m. Sticka 1 rät, 1 avig. När stycket 
mäter 31 cm maskas av för V-ringning 1 m vart 4:e v 17-18-19 gånger. När stycket mäter 41-
42-43 cm maskas 5 m av för ärmhål. När ärmhålet mäter 22-23-24 om maskas för axel som på 
bakstycket. Andra framstycket stickas lika men motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 72-78-84 m på stickor nr 2½ och sticka kant som på bakstycket. Byt till melerat 
och stickor nr 5 och sticka intagningsvarv som på bakstycket till 48-52-56 m. Sticka 1 rät, 1 avig. 
När stycket m mäter 10 cm börjar uttagningarna. Ta ut 1 m i var sida var 6:e cm 6 gånger till 60-
64-68 m. När ärmen mäter 46-47-48 cm maskas av för kullen 5 m i var sida, sedan 1 m i var sida 
vartannat v till 24-26-28 m återstår. Maska av.

Montering och kanter: Virka med svart 1 v fasta m längs framkanterna med ca 3 nedtag på 2 
v. Plocka upp m på stickor 2½ och sticka 2 räta 2 aviga. Randa 2 v svart, 2 v vitt, 2 v brunt, 4 v 
svart, 2 v brunt, 2 v vitt, 2 v svart. Maska av. På vänster framstycke stickas knapphål på 8:e v 
(mått i den svarta randen). Knapphålen stickas över 4 m och med ca 15 m mellanrum. Virka fasta 
m i bakstyckets halsringning med ca 3 nedtag på 2 m och sticka kanten som på framstycken 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop tröjan och sy i knappar.

design: textilkonstnär katrin bawah

KOFTA OCH SLIPOVER



 STICKBESKRIVNING

www.katrinbawah.se
KOFTOR

RANDIG HERRSLIPOVER
Storlek: Small- Medium- Large
Mått, övervidd: 92-100-108 cm
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: 1 hg var av svart, brunt och vitt  
Stickor nr 2½ och 3
Stickfasthet: 28 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm 
Randning: 4 v svart, 4 v brunt, 4 v vitt, upprepas.

Bakstycke:
Lägg upp 124-128-132 m med svart på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga. Randa kanten 4 
v svart, 4 v vitt, 4 v brunt, 8 v svart, 4 v brunt, 4 v vitt, 4 v svart. Byt till slätstickning och stickor nr 
3 och sticka efter randningen. När stycket mäter 34-35-36 cm maskas av för ärmhål först 10 m 
i var sida sedan 1 m vartannat v 7-8-9 gånger. När ärmhålet mäter 22-23-24 cm maskas av för 
axel 11,11 m i var sida. Maska av resterande 46-48-50 m.

Framstycke: 
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till stycket mäter 32 cm. Dela stycket i m två delar för 
V-ringning och sticka var sida för sig. Ta in 1 m för V-ringning vart 4:e v 23-24-25 gånger. När 
ärmhålet mäter 22-23-24 cm maskas av för axel som på bakstycket. 

Montering: 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axelsöm Plocka upp med 
svart på stickor nr 2½ m runt V-ringningen 1 m i varje v. Sticka ihop 2 m på var sida om 1 mitt-
maska vid V-ringnigen varje v. Mittmaska stickas rätt från rätsidan och avigt från avigsidan. Ran-
da kanten 2 v svart, 2 v vitt, 2 v brunt, 4 v svart, 2 v brunt, 2 v vitt, 2 v svart. Maska av rm över 
rm och am över am. Sy ihop andra axelsömmen. Plocka upp m runt ärmhålen ca 3 m på 4 v och 
sticka en likadan kant som V-ringningen. Sy ihop sidsömmarna. Pressa på alla sömmar.

design: textilkonstnär katrin bawah
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KOFTA OCH SLIPVOVER

Slipover och kofta - en utmärkt ensemble med många varia-
tionsmöjligheter. Här får du beskrivning till en roligt mönstrad 
slipover med matchande tvärrandig kofta som du förslagsvis 
stickar i ett smidigt ullgarn.

Stickbeskrivningen publicerades i Min Värld nr 15, 8 april 
1975.

SLIPOVERN har en trång passform, små ärmhål och rund 
ringning. KOFTAN är rak och rundringad med isydda snäva 
ärmar.

SLIPOVER OCH KOFTA
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KOFTA OCH SLIPOVER 
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42 
Mått: övervidd: 84 - 87 - 90 - 94 cm
Stussvidd: 92 - 95 -98-102 cm
Längd, koftan: 60 - 62 - 64 - 66 cm
Slipovern: 50 - 52 - 54 - 56 cm
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: Kofta: 3 - 3½ -4 - 4½ hg vinrött
1- 1- 1- 1½ hg rosa. 
Slipover: 1½ - 1½ - 2 - 2 hg av vinrött och rosa.
Stickor nr 2½ och 3.
Stickfasthet: 30 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm.
Randning, kofta: 18 v vinrött. 4 v rosa. 4 v vinrött, 4 v rusa upprepas. 
Mönster, slipover: 2 m rosa, 2 m vinrött upprepas i 2 v. 
2 m vinrött, 2 m rosa upprepas i 6 v. 
2 m rosa. 2 m vinrött upprepas i 2 v. 
4 v vinrött, 4 v rosa, 4 v vinrött, 4 v rosa, 4 v vinrött. Börja om från början.

KOFTA
Bakstycke: Lägg upp på stickor nr 2½ 128- 132 - 136 - 140 m med vinrött och sticka 2 räta, 2 
aviga. Randa 4 v vin, 4 v rosa, 4 v vin, 4 v rosa, 4 v vin. Byt till stickor nr 3 och sticka slätstickning 
efter randning. Ta in 1 m innanför de 30 yttersta ni i var sida var 5:e cm 6 ggr. När stycket mä-
ter 42 - 43 - 44 - 45 cm maskas av för ärmhål, först 5 m i var sida sedan I in i var sida vartannat 
v 5 ggr. Sticka till ärmhålet mäter 18 - 19 - 20 - 20 cm. Maska av för axel 10,10,9 - 10,10,10 - 
11,10,10 - 11,11,10 m i var sida. Sätt resterande 38 - 40 - 42 - 44 m på en nål.
Framstycke: Lägg upp på stickor nr 2½ 64 - 66 - 68 - 70 m med vinrött och sticka samma resår 
som på bakstycket. Byt till stickor nr 3 och sticka slätstickning efter randningen. Ta in 1 m inn-
anför de 30 yttersta m vid sidsömmen var 5:e cm 6 ggr. När stycket mäter 42 - 44 - 46 - 48 cm 
maskas av för ärmhål först 5 m sedan 1 m vartannat v 5 ggr. När ärmhålet mäter 10 - 10½  - 11 
- 11 - 11½ cm sätts 14 - 15 - 16 - 17 m på en nål för halsringning. Ta in för halsringning 1 m 
vartannat v 5 ggr. Sticka till ärmhålet mäter 18 - 19 - 20 - 20 cm. Maska av för axel som på bak-
stycket. Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp med vinrött på stickor nr 2½ 58 - 60 - 62 - 64 m och sticka 2 räta, 2 aviga. Ran-
da 4 v vin, 4 v rosa till 5 rosa ränder och avsluta med 4 v vin. Byt till stickor nr 3 och sticka släts-
tickning efter randningen. Ta ut 1 m i var sida var 3:e cm 11 ggr till 80 - 82 - 84 - 86 m. Sticka till 
ärmen mäter -44 - 45 - 46 - 47 cm. Maska av för kullen, först 5 m i var sida, sedan 1 m vart 4:e v 
5 - 5 - 6 - 6 ggr och till sist 1 m i var sida vartannat v till kullen mäter 15 - 15 - 16 - 16 cm. Maska 
av.
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SLIPOVER
Bakstycke: Lägg upp 114 - 118 - 122 - 126 m på stickor nr 2½ med vinrött och sticka 2 räta, 2 
aviga. Randa 4 v vin, 4 v rosa till resårkanten mäter 9 cm (avsluta med 4 v vin). Byt till stickor nr 
3 och sticka slätstickning efter mönstret. När stycket mäter 30 - 31 - 32 - 33 cm maskas av för 
ärmhål, först 10 m i var sida sedan 2 m i var sida vartannat v 5 ggr. När ärmhålet mäter 15 - 16-
17- 17 cm sätts de 28 - 30 - 32 - 34 mittersta in på en nål. Sticka var sida för sig och ta in 1 m 
för halsringning vartannat v 6 ggr. När ärmhålet mäter 20 - 21 - 22 - 23 cm maskas alla m av för 
axel.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på bakstycket till ärmhålet mäter 9 cm. Sätt de 28 - 
30 - 32- 34 mittersta m på en nål och sticka var sida för sig. Ta in 1 m för halsringning vartannat v 
6 ggr. När ärmhålet mäter 20 - 21 - 22 - 22 cm maskas alla m av för axel.

Montering: Spänn ut alla delar mellan lukt irra dukar och låt torka. 
Sy ihop koftan. Plocka upp m runt halsringningen på stickor 2½ med vinrött och sticka 2 räta, 2 
aviga. Randa 4 v vinrött, 4 v rosa. 4 v vinrött. Maska av. Plocka upp och sticka lika längs fram-
styckenas kanter. På höger sida stickas knapphål i den rosa randen genom att på 2:a v maska 
av 3 m med ca 17 m mellanrum och nästa v lägga upp 3 m mitt över de avmaskade. Sy i knap-
par. 
Sy slipoverns högra axel. Plocka upp och sticka samma resår som på koftan runt halsringningen. 
Sy vänster axel. Plocka upp och sticka samma resår runt ärmhålen. Sy ihop slipoverns sidsöm-
mar. Pressa på alla sömmar.
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  ATT STICKA
En spännande oregelbunden yta får den här rundringade, 
rätstickade långkoftan genom att man använder sig av tre 
garnsorter. Resultatet blir en diskret och mycket fin randef-
fekt.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 12, 27 mars 
1977.

Den rätstickade KOFTAN har långa vida ärmar och istickade 
stora fickor.
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GUL RÄTSTICKAD KOFTA
Storlek: 36 38 40 42
Mått: Tröjans övervidd, 86 89 91 94 cm (töjbar)
Tröjans längd 68 70 72 74 cm
Material: Jakobsdals Noppé, Jakobsdals Palett och Marks Linoflam
Garnåtgång: 9, 9, 10, 10 nystan Jakobsdals Noppé
Cirka  6, 7, 7, 8 nystan Jakobsdals Palett
Cirka  4, 5, 5, 6 nystan Marks Linoflam
Stickor: nr 5 och 51/2.
Stickfasthet: 16 m rätstickning på st 5½ = 10 cm. 

Koftan stickas med två trådar, mest med en tråd Noppé och en Palett, 
men ibland byter man ut en av dem mot en tråd Linoflam. 

Bakstycke: Lägg upp 76, 79, 82, 85 m på st 5½ och sticka rätstickning. När arbetet mäter 68, 
70, 72, 74 cm avmaskas för halsringning de 26, 27, 28, 29 mittersta m. Sticka var sida för sig. Ta 
in 1 m vartannat v 3 ggr vid halsringningen. Maska av för axel 8, 7, 7 - 8, 8, 7 - 8, 8, 8, - 9, 8, 8 m. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp 36, 38, 40, 42 m på st 5½ och sticka rätstickning. När arbetet mäter 21, 
22, 23, 24 cm sätts de 20 mittersta m på en tråd för fickkant. Lägg arbetet åt sidan och sticka 
innerfickan. Lägg upp på st 5 med dubbelt garn 20 m och sticka slätstickning i 16 cm. Sätt in 
innerfickan mitt för de 20 avsatta m på framstycket och sticka rakt över. När arbetet mäter 61, 
63, 65, 67 cm avmaskas för halsringning först 9, 10, 11, 12 m sedan 1 m vartannat v 5 ggr. När 
halsringningen mäter 8 cm avmaskas för axel som bakstycket. 
Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 60, 63, 66, 69 m på st 51/2 och sticka rätstickning. Öka 1 m i var sida var 4:e 
cm 6 ggr till 72, 75, 78, 81 m. När arbetet mäter 40, 41, 42, 43 cm ökas 1 m i var sida vartannat v 
8 ggr. Avmaska löst.
Montering: Plocka upp m för fickkanten på st 5 med dubbelt garn och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 
v. Maska av. Sy till fickkanten så osynligt som möjligt. Pressa lätt på innerfickan och sy fast den 
mot framstycket. Sy ihop axlarna. Plocka upp 104, 108, 112, 116 m runt halsringning på st 5 med 
dubbelt garn och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Maska av. Plocka upp ca 100, 104, 108, 112 m längs 
framkanterna och sticka på samma sätt. På höger sida stickas knapphål på 3:e v över 2 m med 
16 m mellanrum. Sy ihop koftan. Sy i knappar mitt för knapphålen. Pressa försiktigt på sömmar-
na.
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  STICKNYTT
Vitt för sommarens slutskede, men också för höst och vinter! 
Den lättburna och lättgjorda, långa jackan med kapuschong 
och sköna fickor mosstickas i dubbelt garn - en tråd merceri-
serad bomull, en tråd blandat lin och bomull.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina n 31, 17 augusti 
1977.

KOFTAN knäpps med snoddar. Den raka vida ärmen avslu-
tas med en bred resårstickad vid mudd.
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VIT BOMULLSJACKA MED KAPUSCHONG 
Storlek: 36, 38, 40, 42
Mått: Plaggets övervidd 90, 94, 98, 102 cm
Längd: ca 78, 79, 80, 81 cm. 
Material: Linoflam och Bianca från Marks.
Garnåtgång: 14, 15, 16, 17 nystan Linoflam, 
10, 11, 11, 12 nystan Bianca 
Stickor: nr 4 och 4½. 
Stickfasthet: 18 m mosstickning på st 4½= 10 cm
Hela jackan stickas med dubbelt garn, 1 tråd Linoflam och 1 tråd Bianca. 
Mosstickning: Varv 1: 1 rät, 1 avig upprepas v ut. Varv 2: räta m på aviga och aviga m på räta. Upprepa varv 
2.
Bakstycke: Lägg upp på st 4½ 95, 99, 101 105 m och sticka mosstickning. Ta in 1 m i var sida 
var 8:e cm 9 ggr (77, 81, 85, 89 m). När arbetet mäter 78, 79, 80, 81 cm avmaskas för halsring-
ning och axel samtidigt. Sticka var sida för sig. För halsringning maskas först de 21, 23, 25, 27 
mittersta m av, sedan 1 m varje v 2 ggr. För axel avmaskas 9, 9, 8 —9, 9, 9 - 10, 9, 9- 10, 10, 9 
m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp 49, 51, 53, 55 m och sticka mosstickning. Ta in 1 m i ena sidan (sidsöm-
men) var 8:e cm 9 ggr. Vid 30 cm läggs arbetet åt sidan och sticka innerfickan. Lägg upp 25 m 
på st 4½ och sticka slätstickning i 18 cm. Sticka nu in innerficka i arbetet på följande sätt: sticka 
från mitt fram 13, 13, 14, 14 m. De kommande 23 m sätts på en tråd, sticka i stället innerfickan, 
sticka ihop 2 m i början och slutet på fickan. (23 m). Sticka resterande m på framstycket. När 
arbetet mäter 70, 71, 72, 73 cm avmaskas för halsringning, först 9, 10, 11, 12 m sedan 1 m vart-
annat v 5 ggr. När hela arbetet mäter 78, 79, 80, 81 cm avmaskas för axel som på bakstycket. 
Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Läpp upp nå st 4 70, 72, 74, 76 m och sticka 1 rät, 1 avig i 10 cm. Byt till 4½ och moss-
tickning och öka på 1:a v 10, 12, 14, 16 m jämnt förd över v. När arbetet mäter 40, 41, 42, 43 cm 
tar man ut 1 m i var sida vartannat v 9 ggr. Maska av löst.
Kapuschong: Lägg upp på st 4 101 m och sticka 1 rät, 1 avig i 5 cm. Byt till st 4½ och mosstick-
ning. När arbetet mäter 19 cm avmaskas den mittersta m, och var sida stickas för sig. Ta in 1 m 
vid delningen först vartannat v 4 ggr sedan 1 m varje v 6 ggr. Maska av. Andra sidan stickas lika 
men åt motsatt håll.
Montering: Plocka upp m för fickkanten på st 4 och sticka 1 rät, 1 avig i 5 v. Maska av. Sy till 
kanten och sy fast innerfickan så osynligt som möjligt. Sy axelsömmarna och sy i ärmarna. Sy 
ärm och sidsömmar i ett. Sy ihop mitt bak på kapuschongen och sy fast den mot halsringningen. 
Virka önskat antal knytband vid framkanterna. Pressa ev lätt på alla sömmar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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KOFTA I KATTENS HARMONI

Stickbeskrivning 80208 för Gustaf Werner

Randig, slät- och rätstickad KOFTA tre färger med regelbun-
den randning. Koftan har rund ringning och nedhasad snäv 
ärm.
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RANDIG KOFTA

Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44)
Material: Kattens Harmoni
Garnåtgång. 5 (6) 6 (7) 7 (8) nystan färg 1 vinröd,
2 (2) 3 (3) 3 (4) nystan färg 2 rosa,
4 (4) 5 (5) 5 (5) nystan färg 3 blå,
2 (2) 3 (3) 3 (3) nystan färg 4 grön
Stickor: Aero eller Perlac 5½ mm
Tillbehör: 7 st knappar.
Mått. Bröstvidd (personligt mått) 76 (80) 84 (88) 93 (98)
Bröstvidd (plaggets mått) 81 (85) 89 (93) 98 (103)
Rygglängd 65 (66) 67 (68) 69 (70) cm
Ärmlängd 45 (45) 46 (46) 47 (47)
Masktäthet: 17 m och 30 v mönsterstickning på stickor 5½ = 10 cm
OBS. Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare stickor
Mönsterrandning: x 4 v rätstickning med färg 1, 4 v slätstickning med färg 2, 4 v rätstickning med färg 1, 4 v 
rätstickning med färg 3, 4 v slätstickning med färg 4, 4 v rätstickning med färg 3 x.
Upprepa från x-x.

Bakstycke: 
Lägg med färg 1 upp 70 (74) 78 (82) 86 (90) m och sticka 3 v rätstickning (1:a v= avigsidan). Bör-
ja sticka mönsterrandningen (1:a randen med färg 1 blir på så sätt bredare). När arbetet mäter 65 
(66) 67 (68) 69 (70) cm avmaskas för axel och nacke samtidigt. Avmaska för nacken de 22 (24) 
26 (28) 30 (32) mittersta m och sticka var sida för sig. Minska vid halsen ytterligare 1 m vartannat 
v 2 ggr. Samtidigt avmaskas för axel med 8, 7, 7 (8, 8, 7) 8, 8, 8 (9, 8, 8) 9, 9, 8 (9, 9, 9) m i var 
sida.

Vänster framstycke: 
Lägg med färg 1 upp 34 (36) 38 (40) 42 (44) m och sticka lika som bakstycket. När arbetet mäter 
58 (59) 60 (61) 62 (63) cm avmaskas för halsringning först 7(8) 9(10) 11 (12) m sedan 1 m vart-
annat v 5 ggr. När arbetet mäter 65 (66) 67 (68) 69 (70) cm avmaskas för axel som på bakstyck-
et.

Höger framstycke: 
Stickas lika som vänster men åt motsatt håll.
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Ärmar: 
Lägg med färg 1 upp 36 (36) 38 (39) 40 (41) m och sticka som på bakstycket. Öka 1 m i var sida 
var 3:e cm 8 (9) 10 (11) 12 (13) ggr till 52 (55) 58 (61) 64 (67) m. När arbetet mäter 40 (40) 41 
(41) 42 (42) cm ökas 1 m i var sida vartannat v i 5 cm. Maska av löst.

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter den angivna masktätheten och låt dem torka. Sy ihop 
på axelsömmarna.

Halskanten:
Plocka med färg 1 upp ca 74 (74) 78 (78) 82 (82) m runt halsringningen och sticka 2r 2a i 3 cm. 
Maska av i resårstickning.

Vänster framkant:
Plocka med färg 1 upp 92 (94) 96 (98) 100 (102) m innanför den yttersta m längs vänster fram-
kant och sticka resårstickning 2r 2a i 3 cm. Maska av i resårstickning.

Höger framkant:
Plocka upp och sticka lika vänster framkant men gör här 7 knapphål på 3:e varvet. Det översta 
görs mitt i halskanten och det nedersta ca 1 1/2 cm från nederkanten. Knapphålen görs över 2 m 
vilka avmaskas och åter läggs upp på nästa v. 

Sy i ärmarna och sy ihop jackan med 1 m i var sida till sömsmån. Tränsa knapphålen. Pressa lätt 
på sömmarna. Sy i knappar.
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