
#SLEFKOFTAN
Detta mönster är framtaget av Benita Stenlund (Knitnita Design) på begäran av SLEF och

med SLEF:s förnyade logo som grund.

”Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust.”

Ordspråksboken 31:13



ALLMÄNT INNAN DU BÖRJAR:

Koftan stickas fram och tillbaka på rundstickor. Ärmarna stickas runt ända upp till oket. 
Minskningarna i oket stickas enligt diagrammet eller enligt instruktion invid diagrammet. 
Början av varvet är mitt fram på höger sida. De sex yttersta maskorna i vardera sidan bildar
öppningskanten och stickas med bruten resårstickning genom hela arbetet. Jag har valt 
att lämna min kofta öppen därför fnns ingen instruktion på knapphål, men vill du kan du 
naturligtvis göra knapphål. 

STORLEKAR:

Välj storlek efter ditt bystmått!

Storlek: XXS [XS] S [M] L [XL] XXL

Bröstomfång: 84 88 97 101 106 110 120

MATERIAL:

Stickor:

Rundstickor 4,5 mm och 5,0 mm, 60 cm och 80 cm
Strumpstickor 4,5 mm och 5,0 mm om du vill sticka ärmarna på strumpstickor. 

Garn och åtgång:

Tröjan går att sticka i fera olika garn som ger den rätta stickfastheten. Till exempel 
Lettlopi, Novita icelandic wool, Drops Nepal, Drops Air. Stickfastheten bör vara 18 maskor 
= 10 cm. Kontrollera din egen stickfasthet och justera stickstorlek därefter. Stickar du för 
löst, byt ner dig i stickstorlek, stickar du för hårt byt upp dig.

Observera att denna åtgång är beräknad enligt ett garnval som har en löplängd på ca 100 
m/nystan. Lettlopi har denna löplängd medan Drops Nepal har en kortare löplängd och då 
behövs fera nystan. Kolla hur många meter ett nystan innehåller.

Färg A 8 [8] 9 [9] 10 [10] nystan
Färg B 2 [2] 2 [2] 2 [2]
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BESKRIVNING:

Fram- och bakstycke:

Lägg upp 166 [174] 190 [198] 206 [214] 230
m med färg A på stickor 4,5 mm. Sticka
första varvet avigt. Vänd och sticka tillbaka
2 rm, 2 am. Vänd och sticka avigt över alla
maskor på nästa varv. Fortsätt nu med att
upprepa 2 rm och 2 am alla varv från
rätsidan medan alla varv från avigsidan
stickas aviga över alla maskor. På detta sätt
uppkommer en så kallad bruten
resårstickning som blir en lite annorlunda
mudd. Sticka bruten resårstickning i ca 5
cm. Byt sedan till stickor nr 5. 

Kantmaskorna: Placera en markör efter de
första 6 maskorna i början av varvet för
dessa 6 kantmaskor ska fortsättningsvis
stickas i bruten resår (2 rm, 2 am, 2 rm från
rätsidan och alla m aviga från avigsidan)
genom hela arbetet. Samma sak gäller i andra kanten. Dessa 12 m, 6 m i varje sida, bildar 
kantmaskor och räknas inte med i maskantalet. Dessa maskor ska aldrig minskas och ska 
stickas i bruten resår hela arbetet igenom.

Resten av arbetet stickas i slätstickning. På första slätstickade varvet ska du minska 2 m 
jämnt fördelat. Då ska du ha 152 [160] 176 [184] 192 [200] 216 m (kantmaskorna räknas 
inte). Fortsätt i slätstickning i färg A. Placera på följande varv ut två markörer enligt 
följande: 

XXS: 6 kantmaskor, sticka 38 m, placera en markör, sticka 76 m, placera en markör, sticka
38 m, 6 kantmaskor.

XS: 6 kantmaskor, sticka 40 m, placera en markör, sticka 80 m, placera en markör, sticka
40 m, 6 kantmaskor.

S: 6 kantmaskor, sticka 44 m, placera en markör, sticka 88 m, placera en markör, sticka
44 m, 6 kantmaskor.

M: 6 kantmaskor, sticka 46 m, placera en markör, sticka 92 m, placera en markör, sticka
46 m, 6 kantmaskor.

L: 6 kantmaskor, sticka 48 m, placera en markör, sticka 96 m, placera en markör, sticka
48 m, 6 kantmaskor.

XL: 6 kantmaskor, sticka 50 m, placera en markör, sticka 100 m, placera en markör, 
sticka 50 m, 6 kantmaskor.

XXL: 6 kantmaskor, sticka 54 m, placera en markör, sticka 108 m, placera en markör, 
sticka 54 m, 6 kantmaskor.

Markörerna markerar sidorna på koftan. Fortsätt nu tills arbetet mäter ungefär 36 [38] 38 
[40] 40 [42] 44 cm. (Eller så lång som du vill ha det upp till ärmhålet). Lägg arbetet till 
sidan.
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Ärmar:

Lägg upp 36 [40] 40 [44] 44 [48] 48 m med färg A på strumpstickor 4,5 mm (eller 
rundsticka om du vill sticka med magic loop). Sätt ihop och sticka första varvet med rm. 
För att skapa den brutna resårstickningen på ärmmudden stickar du vartannat varv 2 rm, 2 
am och vartannat varv enbart rm. Sticka bruten resårstickning i ca 5 cm. Byt sedan till 
stickor nr 5 och öka 8 maskor jämnt fördelade över första slätstickade varvet. 44 [48] 48 
[52] 52 [56] 56 m. Fortsätt med slätstickning i färg A. På första varvet ska du öka 1 m efter 
första maskan och 1 m före sista maskan. Upprepa denna ökning vart 8 varv tills du har 62
[66] 68 [70] 72 [74] 76 maskor på stickorna. Fortsätt sedan utan ökningar tills ärmen mäter
46 [47] 49 [49] 50 [51] 52 cm. (Eller så lång du vill ha den). Sätt varvets sista 4 maskor på 
en tråd eller maskhållare tillsammans med de första 4 maskorna på nästa varv. Du ska nu 
ha 54 [58] 60 [62] 64 [66] 68 m kvar på stickorna. Sätt arbetet åt sidan och sticka en ärm till
på samma sätt.

Ok:

Ta upp fram och bakstycke och
sticka fram till 4 m före första
sidmarkören. Sätt 8 m på en tråd
eller maskhållare. (4 före markören,
4 efter markören). Sticka in den ena
ärmen. (Maskorna på maskhållarna
ska vara mot varandra för att skapa
ärmhålet) 54 [58] 60 [62] 64 [66] 68
m. Sticka sedan vidare över
bakstycket fram till 4 m före nästa
sidmarkör. Du ska också minska en
maska mitt i bakstycket. Sätt
följande 8 maskor (4 före markören,
4 efter markören) på en tråd eller
maskhållare och sticka därefter in
den andra ärmen. Sticka de
resterande maskorna som bildar
sidframstycke. Nu ska du ha 244
[260] 280 [292] 304 [316] 336 m på
stickorna. 
Börja sticka från diagrammet och
minska som diagrammet visar. 

När diagrammet är färdigt ska du ha 140 [160] 180 [200] 220 [240] 260 m. Nu ska du 
fortsätta med färg A och minskar enligt följande: 
(Observera att alla storlekar inte alltid behöver minskas. Följ anvisningen för din egen 
storlek.)

På första varvet (efter diagrammet) : Minska 28 [32] 36 [40] 44 [48] 52 m jämnt fördelade.
(=112 [128] 144 [160] 176 [192] 208
Sticka 2 varv utan minskningar.
På nästa varv: Minska 0 [0] 12 [24] 36 [48] 60 jämnt fördelade.
(= 112 [128] 132 [136] 140 [144] 148
Sticka 2 varv utan minskningar
På nästa varv: Minska 31 [32] 33 [34] 35 [36] 37 jämnt fördelade.
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(= 93 [96] 99 [102] 105 [108] 111
Sticka två varv utan minskningar.
Byt till kortare rundsticka när maskorna blir färre.

Hals:

När minskningarna är gjorda fortsätter du ännu med färg A. 93 [96] 99 [102] 105 [108] 111 
ska fnnas kvar. På första varvet ska du minska 21 [24] 27 [26] 29 [28] 31 m jämnt fördelat. 
Då återstår [72] 72 [72] 76 [76] 80 [80] m. Byt nu till stickor nr 4.5 och sticka bruten 
resårstickning i ca 3 cm. Maska av löst.

Avslutning:

Fäst alla lösa trådar. Sy ihop hålen under ärmarna med hjälp av så kallade maskstygn 
(”kitchener stitch” om du behöver googla eller använda youtube) som blir en osynlig söm. 
Fäst tråden ordentligt och blocka din färdiga kofta!

Lycka till med din nya kofta!

#slefkoftan Sida 5 / 7



Diagram

↑
börja här (höger framkant)

36 Minska 22 [20] 18 [16] 14 [12] 10 m
35
34
33 161 [179] 197 [215] 233 [251] 269 m
32 Minska som diagrammet visar
31
30 179 [199] 219 [239] 259 [279] 299 m
29 Minska som diagrammet visar
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10 197 [219] 241 [263] 285 [307] 329 m
9 Minska 18 [20] 22 [24] 18 [4] 6 m jämnt
8
7
6
5
4
3
2 215 [239] 263 [287] 303 [311] 335 m
1 Minska 28 [20] 16 [4] 0 [4] 0 m jämnt 

fördelade

Diagramförklaring:

 = färg A

 = färg B

 = ingen maska, den har försvunnit under föregående minskningsvarv

 = ta ihop denna och nästa maska
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Vad roligt att du ville sticka detta mönster. Finns du på instagram får du gärna använda
#slefkoftan och #knitnitadesign om du lägger upp någon bild av tröjan där och tagga mig

med @knitnita så kan jag följa med och se de koftor som stickas runtom i stugorna.

Har du frågor eller har du hittat fel i mönstret är du välkommen att kontakta mig på e-
postadressen knitnitadesign@gmail.com
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Alla bilder i dokumentet är fotade av Maria Sundstedt


