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Lilla Lamm, Kofta

Garn: Lilla Lamm, tvåtrådig Värmlandsull
Stickor: 6,0
Garnåtgång: 2,5 hg
Storlek: smal / medium 

m: maska / maskor
v: varv
rm: rät maska
am: avig maska
omsl: omslag
2 tills: sticka 2 maskor tillsammans
öhpt: överdragshoptagning
dubbel öhpt: lyft 1 m, sticka 2tills, dra den lyfta 
maskan   över den andra
hlö: högerlutande ökning
vlö: vänsterlutande ökning
ggr: gånger
moss: mosstickning( 1 rm, 1 am, sedan tvärt om på  
  tillbakavarvet)
* : upprepa det som står mellan två stjärnor.
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.....fortsättning, lilla lamm, kofta

Bak stycke:
Lägg upp 70 m
Sticka mosstickning i 6 varv
6 moss, 58 rm, 6 m moss
6 moss, 58 am, 6 m moss

•	 6	moss,	15	rm,	1	öhpt,	rm	när	du	
har 23m kvar sticka, 2 tills, 15 rm, 6 
moss

•	 6	moss,	aviga	maskor,	avsluta	med	
6 moss

upprepa de två senaste punkterna 3 ggr.
•	 21	rm,	1	öhpt,	räta	maskor	tills	du	

har 23 maskor kvar, 2 tills, 21 rm. 
•	 Aviga	varv

upprepa dessa två punkter 2 ggr
•	 Rät	varv
•	 Aviga	varv

Upprepa 8 ggr
Ärmhål, varv för varv:
Maska av 6 m, rm varvet ut
Maska av 6 m, am varvet ut
Maska av 2 m, rm varvet ut
Maska av 2 m, am varvet ut

•	 1	öhpt,	rm	tills	du	har	två	maskor	
kvar, 2 tills.

•	 Avigt	varv
Upprepa 2 ggr

•	 Rät	varv
•	 Avigt	varv

Upprepa i 10 cm
10 rm, maska av 20 m, 10 rm.
Sticka nu varje sida för sig, slätstickning 6 
varv var och maska sedan av.

Höger framstycke:
Lägg upp 35 m
Mosstickning i 6 varv
Varv för varv
6 moss, 23 rm, 6 moss
6 moss, 23 am, 6 moss
6 moss, 14 rm, 2 tills, 7 rm, 6 moss
6 moss, 22 am, 6 moss
6 moss, 22 rm, 6 moss
6 moss, 22 am, 6 moss

•	 Rm	tills	du	har	13m	kvar	på	stickan,	2	
tills, 7 rm, 6 moss,

•	 6	moss,	am	varvet	ut
•	 rm	avsluta	varvet	med	6	moss
•	 6	moss,	am	varvet	ut

upprepa dessa punkter 4 ggr ( då ska du ha 
30 m på stickan)
varv för varv
16 rm, 1 hlö, 8 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
17 rm, 1 hlö, 8 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
18 rm, 1 hlö, 8 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
maska av 3 m, 24 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
1 dubbel öhpt, 21 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
1 dubbel öhpt, 19 rm, 6 moss
6 moss, am varvet ut
1 öhpt, 18 rm. 6 moss
6 moss, am varvet ut.
Nu stickar du:

•	 19	rm,	6	moss
•	 6	moss,	19	am

upprepa dessa två punkter 3 ggr.
Därefter kommer nu halsrigningen: varv för 
varv
19 rm, 6 moss
maska av 3m, sticka 3 moss, 19 am
19 rm, 3 moss
maska av 3 m, sticka 19 am

•	 rm	hela	varvet
•	 maska	av	3	m,	am	varvet		ut.

Upprepa de sista punkterna  3 ggr.
Slätstickning i 14 varv.
Maska av.

Vänster framstycke:
Lägg upp 35 m
Mosstickning i 6 varv.
Varv för varv:
6 moss, 23 rm 6 moss
6 moss 23 am, 6 moss
6 moss, 7 rm, 1 öhpt, 14 rm, 6 moss
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6 moss 22 am, 6 moss
6 moss, 22 rm, 6 moss
6 moss, 22 am, 6 moss

•	 6	moss,	7	rm,	1	öhpt,		rm	varvet		
ut

•	 aviga	maskor	,	avsluta	med	6	
moss

•	 6	moss,	rm	varvet	ut
•	 aviga	maskor,	avsluta	med	6	moss

upprepa dessa 4 punkter 3 ggr
6 moss, 7 rm, 1 öhpt, rm varvet ut
aviga maskor, avsluta med 6 moss
(nu ska det vara 30 m på stickan)

•	 6	moss,	8	rm,	1	vlö,	16	rm
•	 aviga	maskor,	avsluta	med	6	moss

upprepa dessa punkter 3 ggr
6 moss, rm, varvet ut
maska av 3 m, 24 am, 6 moss

•	 6	moss,	21	rm,	3tills
•	 aviga	maskor,	avsluta	med	6	moss.

Upprepa dessa två punkter 2 ggr
6 moss, 18 rm, 2 tills
19 rm, 6 moss, lägg nu upp 10 nya 
maskor på stickan
16 moss, 19 rm
19 am 16 moss
3 moss, knapphål på 2 maskor, 11 moss, 
19 rm
19 am, 16 moss
16 moss, 19 rm
19 am 16 moss
maska av 13 m, 3 moss, 19 rm
19 am, 3 moss

•	 maska	av	3m,	rm	varvet	ut
•	 aviga	maskor

upprepa punkterna 4 ggr
slätstickning i 14 varv
maska av.

Ärmar:
Lägg upp 58 maskor
Sticka mosstickning i 6 varv
Varv för varv:

•	 6	moss,	46	rm,	6	moss
•	 6	moss,	46,	am,	6moss

.....fortsättning, lilla lamm, kofta
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upprepa 3 ggr
•	 räta	maskor
•	 aviga	maskor

upprepa 14 ggr
maska av 3 m, 55 rm
maska av 3 m, 52 am

•	 dubbel	öhpt,	rm	varvet	ut
•	 dubbel	öhpt,	am	varvet	ut

upprepa 3 ggr
•	 1öhpt,	rm	varvet	ut
•	 1	öhpt,	am	varvet	ut

upprepa 6 ggr
slätstickning i 4 varv
maska av 4 m, 8 rm, 1 öhpt, 2 tills, rm varvet 
ut
maska av 4 m, am varvet ut
maska av 4 m, 3 rm, 1 öhpt, 2 tills, rm varet 
ut
maska av 4 m, am varvet ut
maska av resten
sticka en ärm till

Montering:
Sy ihop framstyckena med bakstycket vid 
axlarna, därefter fäster du ärmkullarna i bak 
och framstycke. Längst upp på axeln har jag 
dragit ihop ärmkullen så att det blir en liten 
”puff”.	
Sedan syr du ihop ärmen och fram- och 
bakstycken i sidan. Jag lämnade lite så 
att det blev små sprund i sidorna (så långt 
mosstickningen är). På den utan krage har 
jag sytt fast ett brunt sammetsband runt 
halsringningen. För att fördela bandet jämnt 
så troklade jag en tråd runt halsen först. 
Då kunde jag fördela ringningen lagom i 
förhållande till bandet.
Vill du ha krage så plocka upp ca 60 maskor 
jämnt fördelat runt halsringningen.
Sticka mosstickning så av det garnet som 
finns	kvar.	Det	blir	ungefär	10	cm.
Måtta vart du vill ha knappen och sy i. Du 
kan ju också prova med en brosch eller 
sjalnål.
Lycka till!
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