
        

        

            Ullriks uppklippta kofta 
Garnet är ca 400 m /100gr och rester från sockstickning. Det går åt ca 40 gram till koftan 

Del 1: Lägg upp 86 maskor på strumpstickor 2,5 eller rundsticka. Sätt markering för 
framstyckets 6 maskor som stickas som räta. Eftersom man stickar runt blir det 
omväxlande räta och aviga maskor v a. v. 

Sticka först 5 resårvarv utom på de 6 mittersta. Där klipper vi upp koftan sen. 

Efter de 5 varven stickas slätstickning och börja på diagrammet 1,utom de 6 mittersta räta 



Dia 1    

 

Börja med ett enfärgat varv enligt diagrammet. 

När jag stickar med 2 färger brukar jag snurra garnet efter 3-4 maskor om det är samma 
färg. Den färgen som är kontrast vill man ju ska synas mest så den plockar jag upp under 
basfärgen. 

På detta diagram är den bruna kontrast men just vid fönstren plockar jag den rosa under så 
att de syns bra. 

Fortsätt sticka runt efter diagram 2 och 3. När det är klart sätt över framstycket 
(hälften mitt fram) på en rundsticka. Det går bra med dubbelt garn eller annan sticka till 
bak ifall du behöver frigöra dina stickor till ärmarna som blir nästa moment 

              Dia 2                      



                   Dia 3      

Del 3 

Dags för ärmarna. Lägg upp 30 maskor på strumpstickor och sticka runt i 5 varv med resår. 
Jag stickar på 3 stickor istället för 4. Välj sen om du vill sticka samma som fram och 
bakstycket i så fall följer du diagram 1,2 och 3. Efter diagram 1 första enfärgade varv efter 
motivet öka 10 maskor över varvet så du har 40 maskor innan du börjar med diagram. Jag 
plockar upp en maska i föregående varvs maska och stickar den och detta varvs maska för 
en ökning. 

När ärmen är stickad efter diagram 3 sätt den efter framstycket på rundstickan, därefter 
sätter du bakstycket på rundstickan. Gör en ärm till som du sätter efter bakstycket. Du 
har nu alla delar på plats men sätt några markeringar före och efter ärmarna. 

 

Del 4 

Nu ska vi sticka bård 2 igen men lite annorlunda. Sticka först ett varv med bottenfärgen. 
Sen ett varv till men då minskar du samtidigt på varvet så här:3 fram, 7 ärm, 10 bak, 7 
ärm och 3 fram. Jag stickar ihop 2 maskor. Då har du minskat 30 maskor. Sticka efter 
diagrammet. Avsluta med ett likadant avminskningsvarv på ett extra varv med 
bottenfärgen. Då har du 100 maskor + de 6 mitt fram. 

Sticka diagram 4. 



    Dia 4  

Efter den stickas för halsen så här i 2 färger över 5 maskor. 4 bottenfärg, 1 kontrast, 4 
bottenfärg 1 kontrast hela vägen runt förutom de 6 mittersta. . 

Nästa varv stickas 2 i bottenfärgen ihop så du har 3 kvar och 1 i kontrastfärgen hela vägen 
runt. 

Nästa varv 2 kvar i bottenfärgen och 1 kontrast och sista varvet sticka i hop bottenfärgen 
så du har 1 kvar och 1 av kontrastfärg. 

Lite rörigt men titta på bilden, det blir som en pil. 

Sticka sen en resår i halsen men först ett slätstickat varv med färgen för resåren. 

5 varv resår och maska sen av. Fäst trådar och blocka tröjan. Skölj upp i ljummet vatten 
och pressa ur i en handduk och forma eller nåla upp 

 



             

Zigzaga framkanterrna och sy några sömmar mitt fram, 4 allt som allt. 

Klipp upp och vik in mot avigsidan. Sy gärna fast ett fint band och dölj zigzagkanten. 

Plocka upp längs framkanten och sticka resår eller räta maskor. Mät ut var du vill ha 
knapphålen och gör dem 3 maskor från kant. Ett omslag och 2 maskor ihop blir lagom hål. 

                 

Dela gärna på instagram #ullriksuppklipptakofta så kan vi lätt hitta era koftor. 

Design Lena Bergsman 


