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91556 RANDIG KOFTA MED RUNT OK
GARNKVALITÉ Alpacka solo (100% Alpacka, 50 g = 167 m) 
MASKTÄTHET    Ca 23 m och 32 v i slätstickning på st nr. 3.5 = 10 x 10 cm 
GARNALTERNATIV    Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn) 
STORLEKAR – DAM    XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR – EU    32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD     Ca 90(98)106(114)126(138) cm (extra rörlig vidd)
HEL LÄNGD     Ca 66(66)67(67)67(68) cm 
GARNÅTGÅNG    Fg 1: Ca 175(200)200(225)250(275) g (fg 29102, beige)  
 Fg 2: Ca 225(225)250(275)275(300) g (fg 29101, vit)  
 Fg 3: Ca 15(15)15(20)20(20) g (fg 29104, brun)  
 Fg 4: Ca 15(15)15(20)20(20) g (fg 29107, mörkgrå) 
 Fg 5: Ca 15(15)15(20)20(20) g (fg 29118, lila)
RUNDSTICKA     Nr. 3 och 3.5, 40 och 80 cm 
STRUMPSTICKOR    Nr. 3 och 3.5 (till ärmar) 
VIRKNÅL    Nr. 3.5 
TILLBEHÖR    8(8)8(8)8(8) knappar
DESIGN & TEXT Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST patterns@jarbo.se 
ÖVERSÄTTNING    Katarina Dock

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För 
att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv 
hur mycket rörelsevidd du vill ha. OBS! Se storlekstabell på www.jarbo.se.

FÖRKORTNINGAR     arb=arbetet, dbm=dubbel maska, db vriden int= dubbel vriden intagning, vriden int=vriden intagning, vriden ökn=vriden 
ökning, db int= dubbel intagning, int=intagning, m=maska, v=varv, st=sticka, r=rätt, ökn=ökning, a=avigt, rm=rät maska, 
am=avig maska, tills=tillsammans.

FÖRKLARINGAR    Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v. Där det stickas med 2 färger, stickas kantm med bägge färgerna på vartannat v. 
 1 ökn: Stick vänster st bakifrån under länken mellan två m, sticka rm i främre maskbågen.  
 1 vriden ökn: Stick vänster st framifrån under länken mellan två m, sticka rm i bakre maskbågen.
   1 int: Sticka 2 rm tillsammans. 
 1 vriden int: Lyft 1 m till höger sticka (som om maskan skulle stickas rät), sätt tillbaka m på vänster sticka (m är nu 

vriden), sticka den vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= rm i bakre maskbågarna). 
 1 db int: Sticka 3 rm tillsammans. 
 1 db vriden int: Lyft 2 m till höger sticka (som om m skulle stickas räta), sätt tillbaka m på vänster sticka (m är nu 

vridna), sticka de 2 vridna m och nästa m vridet rätt tillsammans (= 3 rm tills i de bakre maskbågarna). 
 Slätstickning, stickat fram och tillbaka: Rm på rätsidan, am på avigsidan. 
 Slätstickning, stickat runt: Alla v stickas räta.  
 Fairisle: Stickas fram och tillbaka i slätstickning med flera färger i ett mönster som upprepas på v. Den eller de trådar 

som det inte stickas med följer med på avigsidan. Var noga med masktätheten och tänk på att inte strama åt trådarna 
på baksidan. Kantm kan ev stickas med flera färger på vartannat v för att trådarna inte ska strama. 

 Vändv med dubbel m: Lägg garnet framför den 1:a m på vänster sticka, lyft m och omslag löst som om m skulle stickas 
avig, dra samtidigt garnet stramt bakåt så att m blir dubbel. När det på nytt stickas över alla m, stickas den dubbla m 
som en maska (=sticka ihop omslag och m). På så sätt undviker man hål i stickningen. 

 Resår:  
 Varv 1, rätsidan: 1 kantm, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* till 2 m återstår, 1 rm, 1 kantm. 
 Varv 2: 1 kantm, sticka rm över rm och am över am, 1 kantm. Upprepa v 2. 

 Diagram: Det stickas fram och tillbaka i slätstickning. Diagrammet visar alla v från rätsidan. 
 Rätsidan: Läs diagrammet från höger mot vänster, börja med 1 kantm, upprepa rapportens 4 m och avsluta med de 5 m, 1 kantm. 
 Avigsidan: Läs diagrammet från vänster mot höger. Tänk på att inte strama åt trådarna på baksidan. 

RANDNING    Stickas i slätstickning: 1 v fg 2, 1 v fg 1, 8 v fg 2, 1 v fg 1, 1 v fg 2, 8 v fg 1.  Dessa 20 v bildar en rapport som upprepas. 
 OBS! När det stickas färgrapporter fram och tillbaka på rundst: Börja en ny rand från antingen rät- eller avigsidan, där färgen sist 

slutade. På detta sätt undviker du de många garnändar som annars behöver fästas. När det stickas runt i rapporter: Vid färgbyte 
stickas v sista m rät i m under. På detta sätt undviker man att färgen/v ligger förskjutna i förhållande till varandra. Korsa den 
vilande färgen på avigsidan på vartannat v och dra upp den till nästa rand, tänk på att inte strama åt tråden på baksidan. 

KOFTA
BAK- OCH FRAMSTYCKEN   Det stickas fram och tillbaka i ett enda stycke upp till ärmhålet. När det endast står angivet ett tal gäller det för alla 

storlekar. Lägg upp 231(251)267(287)315(339) m med fg 1 på den långa rundst nr. 3. Sticka 1:a v rätt = avigsidan och 
därefter 10 v resår fram och tillbaka så här: 1 kantm, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* till 2 m återstår, 1 rm, 1 kantm. Sätt 
de första och sista 8 m på en maskhållare till framkanter och låt vila. Lägg samtidigt upp en ny kantm i var sida = 
217(237)253(273)301(325) m. Byt till rundst nr. 3,5, sticka slätstickning och randrapporter, se förklaring. Dela samtidigt 
in m till bak- och framstycken, sätt en markering om m (=sidm) i var sida så här = Sticka 53(58)62(67)74(80) m till höger 
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TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att 

du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
 • Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.



framstycke, 1 am (=sidm), 109(119)127(137)151(163) m till bakstycke, 1 am (= sidm) och 53(58)62(67)74(80) m till 
vänster framstycke. Sidm stickas därefter avig på rätsidan och rät på avigsidan. När arb mäter 8 cm från uppläggningskanten, 
på ett v från rätsidan, stickas int i var sida så här: *Sticka till 3 m före sidm, 1 vriden int, 1 rm, 1 am (=sidm), 1 rm, 1 
int*, upprepa *-* ytterligare 1 gång. Upprepa därefter int på vart 6:e eller 7:e v ytterligare 6(6)6(6)6(6) ggr = 
189(209)225(245)273(297) m. När arb mäter 24(24)24(25)25(25) cm görs ökn i var sida från rätsidan så här: *Sticka 
till 1 m före sidm, 1 vriden ökn, 1 rm, 1 am (=sidm), 1 rm, 1 ökn*, upprepa *-* ytterligare 1 gång. Upprepa ökn på vart 
6:e v sammanlagt 4(4)4(4)4(5) ggr = 205(225)241(261)289(317) m. Fortsätt sticka till arb mäter ca   42(42)42(42)45(45) 
cm från uppläggningskanten = sluta med 6:e(6:e)6:e(6:e)16:e(16:e) v i randrapporten. På nästa v avm sidm + 7(8)8(8)9(9) 
m på var sida av sidmarkeringen till ärmhål (= 15(17)17(17)19(19) m i var sida = 89(97)105(115)127(141) m till bakstycket 
och 43(47)51(56)62(69) m till varje framstycke. Låt m vila. 

ÄRMAR – A    Mät till ärmens längd ca 42(43)43(44)44(45) cm från sista v på bak- och framstycket. Börja med den pågående färgen och 
randen. Lägg upp 46(50)50(50)54(54) m på strumpst nr. 3 och sticka runt i resår. Sätt en markering i början av v. Sticka 
1:a v avigt = rätsidan, sticka nu 10 v resår: *1 r, 1 am*, upprepa *-*v ut. Byt till strumpst nr. 3.5, sticka runt i slätstickning 
och ränder som på bak- och framstycket, se förklaring. Byt till den korta rundst nr. 3.5 när maskantalet tillåter. Samtidigt, 
på 1:a v, görs ökn i början av v. Sätt en markering om denna m och gör därefter ytterl 0(0)2(8)8(12) ökn jämnt fördelade 
på v = 47(51)53(59)63(67) m. Sticka den markerade m avig på alla v. När arb mäter 6 cm görs 1 ökn på var sida om den 
markerade m så här: 1 am (= den markerade m), 1 rm, 1 ökn, sticka till 1 m återstår på v, 1 vriden ökn, 1 rm. Gör nu ökn 
på vart 8:e v sammanlagt 8(8)7(7)7(6), därefter på vart 6:e v i sammanlagt 5(6)8(8)9(11) ggr = 73(79)83(89)95(101) m. 
När arb mäter ca 42(43)43(44)44(45) cm från uppläggningskanten (eller önskad längd) avslutas med 6:e(6:e)6:e(6:e)16:e(16:e) 
v i randrapporten - samma v som på bak- och framstycket. På nästa v avm den markerade m + 7(8)8(8)9(9) m i var sida till 
ärmhål = 58(62)66(72)76(82) m. Ta av garnet och låt m vila. Sticka ännu en ärm på samma sätt. 

ÄRMAR – B    Mät till ärmens längd ca 42(43)43(44)44(45) cm från sista v på bak- och framstycket. Börja med den pågående färgen 
och randen. Lägg upp 46(50)50(50)54(54) m på strumpst nr. 3 och sticka runt i resår. Sätt en markering i början av v, 
sticka 1:a v avigt = rätsidan, sticka sedan 10 v resår så här: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut. Byt till strumpst nr. 3.5 och 
sticka v 1-28 enligt diagram B till ärmar. Sticka därefter runt i slätst och randrapporter som på bak- och framstycket, se 
förklaring. Byt till den korta rundst nr. 3.5 när maskantalet tillåter. Samtidigt, på sista resårv, görs 1 ökn i början av v. 
Sätt en markering om denna m, gör därefter ytterl 0(0)2(8)8(12) ökn jämnt fördelat på v = 47(51)53(59)63(67) m. Sticka 
den markerade m avig på alla v. När arb mäter 6 cm görs ökn på var sida om den markerade m så här: 1 am (= den 
markerade m), 1 rm, 1 ökn, sticka till 1 m återstår på v, 1 vriden ökn, 1 rm. Gör ökn på vart 8:e v sammanlagt 8(8)7(7)7(6) 
ggr, därefter på vart 6:e v sammanlagt 5(6)8(8)9(11) ggr = 73(79)83(89)95(101) m. När arb mäter ca 42(43)43(44)44(45) 
cm från uppläggningskanten (eller önskad längd) avslutas med 6:e(6:e)6:e(6:e)16:e (16:e) v i randrapporten, samma v 
som på bak- och framstycket. På nästa v avm den markerade m + 7(8)8(8)9(9) m i var sida till ärmhål = 58(62)66(72)76(82) 
m. Ta av garnet och låt m vila. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

SAMMANFOGNING 
AV DELARNA    Samla alla delar till oket på rundst nr 3.5, sticka slätst fram och tillbaka och fortsätt med randrapporten. 
 Rätsidan: Sticka de vilande m från höger framstycke, den ena ärmen, bakstycket, den andra ärmen samt vänster framstycke 

= 291(315)339(371)403(443) m. Sätt en markering mellan varje del. 
 SAMTIDIGT görs int så här: *Sticka till 4 m före markeringen, 1 db vriden int, 1 rm, markering, 1 rm, 1 db int*, upprepa 

*-* vid de 3 andra markeringarna (= 8 dbint på v). Upprepa db int på vartannat v från rätsidan ytterligare 0(1)1(1)2(2) ggr 
= 275(283)307(339)355(395) m. På nästa v regleras maskantalet: sticka 2 int jämnt fördelat på v = 273(281)305(337)353(393) 
m, sluta med ett v från avigsidan. Fortsätt i slätstickning enl diagram A + B till bak- och framstycke samt enl mönster A. 

 Int från rätsidan på v 3: 1 kantm, 14(12)13(13)15(15) rm, 1 int, *20(21)23(26)27(22) rm, 1 int*, upprepa *-* sammanlagt 
11(11)11(11)11(15) ggr, 13(12)13(12)15(14) rm, 1 kantm = 261(269)293(325)341(377) m.  Fortsätt sticka mönster B. 

 Int från rätsidan på v 9: 1 kantm, 13(11)12(10)11(14) rm, 1 int, *19(20)22(18)19(13) rm, 1 int*, upprepa *-* sammanlagt 
11(11)11(15)15(23) ggr, 13(12)13(11)11(14) rm, 1 kantm = 249(257)281(309)325(353) m.  Fortsätt sticka mönster C. 

 Int från rätsidan på v 19: 1 kantm, 7(6)3(4)3(8) rm, 1 int, *8(8)8(6)7(7) rm, 1 int, 8(9)8(7)7(8) rm, 1 int*, upprepa 
*-* sammanlagt 11(11)13(17)17(17) ggr, 8(8)8(6)7(7) rm, 1 int, 8(6)4(4)3(9) rm, 1 kantm = 225(233)253(273)289(317) 
m. Fortsätt sticka mönster D. 

 Int från rätsidan på v 29: 1 kantm, 3(9)7(5)2(5) rm, 1 int, *3(3)3(4)4(4) rm, 1 int, 3(2)3(3)3(3) rm, 1 int*, upprepa 
*-* sammanlagt 21(23)23(23)25(27) ggr, 3(3)3(4)4(4) rm, 1 int, 3(8)7(5)2(5) rm, 1 kantm = 181(185)205(225)237(261) 
m. Fortsätt sticka mönster E. 

 Int från rätsidan på v 37: 1 kantm, 6(8)7(4)2(5) rm, 1 int, *2(2)2(3)3(3) rm, 1 int, 1(1)2(2)2(2) rm, 1 int*, upprepa 
*-* sammanlagt 23(23)23(23)25(27) ggr, 2(2)2(3)3(3) rm, 1 int, 6(8)6(5)1(4) rm, 1 kantm = 133(137)157(177)185(205) 
m. Fortsätt sticka mönster F. 

 Int från räts på v 43: 1 kantm, 4(3)7(4)8(4) rm, 1 int, *6(7)2(2)2(2) rm, 1 int, 6(6)2(1)1(1) rm, 1 int*, upprepa *-* 
sammanlagt 7(7)17(23)23(27) ggr, 6(6)2(2)2(2) rm, 1 int, 5(3)6(4)8(4) rm, 1 kantm = 117(121)121(129)137(149) m.  
Fortsätt sticka mönster G, sluta med ett v från avigsidan = 50 v i mönster. 

 Halsringning A: När diagrammet är stickat sätts 8(9)10(11)11(11) m att vila i början och slutet av v till hals. Ta av alla 
garner i mönsterfg och fortsätt sticka med fg 1 på resten av arb. Sticka sista v avigt från avigsidan. 

 Endast stl 2XL: Sticka 6 int (=2 am tills) jämnt fördelat på sista v från avigsidan. 
 Alla stl: Sticka 1 v avigt med fg 1 från rätsidan över alla m, maska av kantm i var sida och sticka de dubbla m som en 

m = 115(119)119(127)135(141) m. 
 Halsringning B – mindre urringning och högre bakstycke: När diagrammet är stickat sätts 8(9)10(11)11(11) m att vila 

till halsen i början och slutet av v. Ta av alla mönsterfärger och fortsätt sticka med fg 1 resten av arb. Därefter stickas 
fram och tillbaka med vändv och dubbel m, se förklaring ovan. Sätt ytterl m att vila mot halsen, i var sida på vartannat 
v: 4,2,2,2(4,2,2,2)4,2,2,2(4,2,2,2)4,2,2,2,2(4,2,2,2,2) m. Sticka sista v avigt från avigsidan. 

 OBS, när m sätts att vila för tredje gången görs samtidigt 6(6)6(6)8(8) int jämnt fördelat på v = 111(115)115(123)129(141) m. 
 Endast stl 2XL: Sticka ytterligare 6 int (2 am tills) jämnt fördelat på sista v från avigsidan. Alla stl: Sticka 1 v avigt med 

fg 1 från rätsidan med alla m, avm kantm i var sida och sticka de dubbla m som en m = 109(113)113(121)127(133) m. 



MONTERING    Fäst alla ändar. Lägg arb enl angivna mått mellan 2 fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop under ärmarna.
 Framkanter: Knappkant, vänster sida: Sätt framkantens 8 vilande m på st nr 3 och fortsätt sticka resår med fg 1. Mät 

längden på framstyckets kant, aningen stramt och sticka resår fram till halsens vilande m. Låt m vila och sy fast knappkanten 
längs framkanten. 

 OBS! Mät längden på vänster framkant, sätt en markering till det 8:e knapphålet, ca 3 cm upp från uppläggningskanten. 
Sätt en markering till 2:a knapphålet, beräknat från 1:a knapphålet i halskanten. De övriga 5 markeringarna fördelas 
däremellan. 

 Knapphålskant, höger sida: Sätt de 8 vilande m på st nr 3 och fortsätt sticka resår med fg 1. 
 Knapphål, rätsidan: Sticka knapphål vid markeringarna i höger framkant från rätsidan så här: Sticka 4 m resår, avm 2 

m, sticka resår v ut. På nästa v läggs 2 nya m upp över de avm m. De övr knapphålen stickas senare i framkanten. 
 Halskant A: Med rundst nr. 3 och fg 1 stickas de vilande 8 m från höger framkant. Sticka okets vilande 

115(119)119(127)135(141) m och de 8 m från vänster framkant = 131(135)135(143)151(157) m. Sticka det översta 
knapphålet (=1:a knapphålet) över de tidigare och sticka 3 cm resår. Maska av i resår, ej för fast. Sy fast framkanterna 
på framstyckena. Lägg framkanten över framstyckets kantm och sy med osynliga stygn. 

 Halskant B: Med rundst nr. 3 och fg 1 stickas de vilande 8 m från höger framkant. Sticka okets vilande 
109(113)113(121)127(133) m och de 8 m från vänster framkant = 125(129)129(137)143(149) m. Sticka det översta 
knapphålet (=1:a knapphålet) över de tidigare och sticka 3 cm resår. Maska av i resår, ej för fast. Sy fast framkanterna 
på framstyckena. Lägg framkanten över framstyckets m och sy med osynliga stygn. 

 Virkade kanter: Med virknål nr. 3.5 och fg 5 eller önskad färg, virkas kanter längs framkanter, hals och ärmar så här: 
Sätt till garnet med 1 sm, 1 lm, *1 fm i nästa m i 2:a m från kanten, tänk på att inte strama åt m, 1 lm, hoppa över 1 
m*, upprepa från *-*. I hörnen upprepas*-* 3 ggr i samma m.  Sy fast knapparna i vänster framkant mitt emot knapphålen. 

 Tips! Sy ev fast två band på insidan längs de råa kanterna på framstyckena, så att de döljs.
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TECKENFÖRKLARING
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= fg 5 (29118)
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