
          Kattkoftan 

           
Material ullgarn 400m/100 gram ca 20-30 gram 

Tillbehör Strumpstickor nummer 3 rundsticka nummer 3  

Tryckknappar dekorknappar 

Jag tänkte använda tryckknappar och små dekorknappar så jag har inte gjort knapphål.  

Vill du ha knapphål så gör första knapphålet i resåren, andra i 3:e rapporten , tredje i 7:e 
rapporten och sista i halsresår. Ett knapphål 2 räta maskor, sen ett omslag, sticka ihop 2.  

Men rekommenderar att följa mönstret med tryckknappar o dekorknappar. Man kan brodera 
dekorknappar eller liten pärla. Förlänger du så stämmer inte knapphålen. 

Denna tröja passar katten som kommer lanseras av @wooltopssverige 

Vill du sticka till fåren eller nån av mina andra figurer så sticka detta stycket lite längre. 
Eventuellt om du inte filtat din figur så gör den lite bredare. Mönstret är delbart på 3 , 
lägg till så många maskor du kan behöva. Använder du ett lite tjockare garn blir den ju 
större också. 



Mönstret stickas över 4 varv. 

Varv 1 : räta maskor 

Varv 2 : aviga maskor 

Varv 3 : räta maskor  

Varv 4 : 1 rät, 2 aviga , 1 rät , 2 aviga , fortsätt så hela varvet . 

Del 1 

Lägg upp på rundsticka 68 maskor. Sticka fram o tillbaka 4 varv resår 1 rät ,1 avig förutom 
de 4 yttersta maskorna i var sida som stickas räta hela vägen upp. 

 

Efter dessa varv sticka varv 1 på mönstret och öka samtidigt jämnt över varvet med 4 
maskor så du har 72 sammanlagt.  

Sticka dessa mönsterrapporter i 6 omgångar , stycket möter då ca 7 cm. . 

 



 

Ärm  

Lägg upp 26 maskor på strumpstickor nummer 3 , 

Sticka 4 varv resår. 1 avig och 1 rät. 

Gör samma mönsterrapporter som i fram o bakstycket i 8 omgångar . 

Det blir ca 9 cm. 

Låt vila på stickan och gör en ärm till. 

 

Tillägg i mönstret 

Stickor 2,5 

Till den större koftan lägg upp 86 maskor o efter mudden 3 till. 

För ärmen lägg upp 29 maskor o efter mudden 3 till.  

Gör 9 mönsterrapporter till både ärmar och bak/framstycket. 



          

Flytta över alla maskor på rundstickan så här: 

Framstyckets första 20 maskor, ärmens 26, bakstyckets 32, ärmens 26 och slutligen 
framstyckets 20 maskor. Lyft över dem, inte sticka. 

Sätt markörer framför ärmen och efter ärmen. (4 st) 

Fortsätt sticka mönstret enligt varv 1-4 , mönstervarvet 4 är lite trixigt eftersom det 
kommer på aviga ,men man kan vända arbetet för att se vart man sätter de räta 
maskorna . 

På första varvet stickas alla maskor enligt varv 1 på mönstret . 

Aviga maskor enligt varv 2 på mönstret. 

På varv 3 avmaska framför o efter markeringarna så här: före markering 2 maskor 
tillsammans och efter markering sticka första maskan, lyft nästa och dra den lyfta maskan 
över den stickade. Från räta varven görs detta med räta maskor och på aviga varvet med 
aviga maskor.  

Detta görs alla varv förutom varv 4 i mönstret .Då stickas endast mönstervarvet. 



Fortsätt minska ner tills du har 44 maskor kvar. Sticka då 1 avig, 1 rät på alla maskor 
utom de yttersta i var sida som stickas räta. Maska av. 

Sy ihop under armen och sy ärmsömmen. Fäst alla trådar. 

Blocka eller lägg mellan fuktiga handdukar . Låt torka. 

Sy i tryckknappar på insidan och dekorknappar 

 

 

    . 

 

 

Design Lena Bergsman     www.rostockskeramik.se  

Var god kopiera inte. Detta är ett gratismönster som kan laddas ner från min webbutik 
eller under mitt namn på ravelry. 

# gärna wooltopsy om du stickar katten eller koftan 

http://www.rostockskeramik.se/

