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 6  KOFTOR
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 FÖRORD 7

Förord

Finns det en kofta för varje tillfälle? Jag vill tro det! Koftor är som 
trofasta vänner – de finns där alltmedan årstiderna skiftar och 
högtider kommer och går. Den vardagliga koftan är lika viktig 
som finkoftan. Kanske till och med viktigare. Den bär oss genom 
livet – erbjuder värme när vi fryser och omsluter oss när vi  
söker trygghet.

Ibland behöver vi fasta värden – något att ställa kompassen 
efter. Då kan koftan vara ett sådant. Något oföränderligt mitt  
i allt det föränderliga. 

Själv har jag ofta burit koftor när jag har rest ut i världen. Det 
är som att ta med sig en liten bit av hemmet. Jag har känt mig 
rustad och styrkt. Har också svept en kofta om mig när jag oroat 
mig för stort eller smått. Men även burit koftor på kalas och vid 
festligheter. Blivit rörd och uppfylld av glädje – iklädd kofta.

Som koftstickare kan man alltid skapa nya koftor efter tillfälle.  
Det känns löftesrikt att lägga upp när man vet att koftan är ämnad  
för en särskild sak. Och visst är det en ynnest att kunna sticka 
sin egen drömkofta? Vardagskoftor, finkoftor, trädgårdskoftor, 
resekoftor, arbets koftor, brudkoftor och julkoftor – möjligheterna 
är många, för den som vill.

Och nu tar ett nytt koftäventyr sin början. Jag hoppas att du 
vill följa med? Det blir en utflykt till Stora skuggan på Norra 
Djurgården. Om våren, när vitsipporna just har slagit ut. Där 
betar kungens får – precis som de har gjort i hundratals år. Sedan 
tar vi en stilla roddtur i skärgården. Den tjärade ekan kan siktas   
i en liten vik på Ljusterö. En ljummen sommarkväll förundras vi 
över färgprakten i Enskedes prunkande dahliaträdgård – många 
är nyanserna som samsas i rabatterna. Om hösten ger vi oss ut  
i skogen, till en liten fiskestuga i Undal. Vi plockar svamp och sam- 
lar kottar och löv – något av allt det goda och vackra som skogen 
erbjuder. När det blir vinter besöker vi Lilla Hyttnäs i Sundborn 
och insuper den magiska miljö som Karin och Carl Larsson ska-
pade tillsammans. Titta gärna lite extra noga på Karins textilier 
– de upphör aldrig att inspirera. Sedan binder vi kransar. Enkla, 
gröna av grankvistar – just som jag vill ha dem. Att vika stjärnor 
är inte heller svårt, och när man fäller ut dem är det som trolleri. 
Sist av allt firar vi jul i Siggebohyttans Bergsmansgård  
i Bergslagen – en av de vackraste platserna jag vet. 

Det blir ett koftornas år! Kanske blir det kärvt någon gång ibland, 
men ändå mjukt tack vare ullen och maskorna. 

Välkommen in i koftornas förtrollade värld. Jag hoppas att 
du ska trivas här. Och att koftorna du stickar ska bäras och 
 sparas – till sista tråd.

Varmaste hälsningar från Maja, Arvika, maj 2022
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 8  KOFTOR

Ordet kofta kommer av persiska kaftan, som syftar på en lång, 
öppen rock. Begreppet är belagt i svenskan sedan 1500-talet och 
koftor har varit i bruk som överplagg sedan 1600-talet. Ibland 
har också uttrycket koft använts. Som i Epistel nr 63 av Carl 
 Michael Bellman: 

 ”… Se där dansar Flickan,
 I sin rosenröda Koft och Kiol …”

Jag har även stött på det finlandssvenska ordet knäpptröja och  
förstås engelskans cardigan som ju är etablerat i svenska språket.  
Visste du att det var den sjunde earlen av Cardigan, James Thomas 
Brudenell (1797–1868), som gav namn åt plagget? Ursprungligen 
var en cardigan en stickad militärjacka i ull, med kantningar  
av päls.

I Norden har koftan en särställning bland de stickade plaggen.  
I Norge firas till exempel koftluftardagen den 15 oktober  varje år 
– ett  tillfälle då den som vill kan hänga ut sina koftor på vädring, 
så att grann skapet får njuta av färgprakten. Och visst skulle det 
vara svårt att klara sig genom året utan en kofta inom räckhåll? 
Den är smidig, lättburen och perfekt som ”temperaturutjämna-
re”. Bara att dra på sig närhelst det behövs. Den är också tacksam 
att pryda med allehanda mönster – något vi gärna ägnar oss åt  
i Skandi navien. 

Vår rika mönstertradition har präglat vårt koftstickande, både  
estetiskt och praktiskt – eftersom flerfärgsstickade koftor blir extra 

Om koftor

varma, stadiga och slitstarka. Detta ser vi bland annat i Hälsing-
land, där den mönsterstickade koftan är ett inslag i folkdräkten.

I den här boken samsas de lågmälda koftorna, sida vid sida 
med de lite mer storstilade. Det har varit viktigt för mig att ha det  
just så, eftersom båda sorterna behövs i livet. Därför kan du hitta  
helt vanliga koftor här – som Säv eller Siluett, men också festkof-
tan Dahlia och julkoftan Krans. Kanske har du aldrig stick at en 
kofta förut? Lugn, då kan du börja med nybörjarkoftan Prim.  
Vill du fira 100 år av kvinnlig rösträtt – då rekommenderar jag 
Systerskapet. Längtar du efter något att bita i? Varför inte ge dig 
på Arvet – en kofta som rundstickas enligt norsk princip och 
klipps upp både framtill och vid ärmhålen. Eller drömmer du 
kanske om en värmande islandskofta? Då ska du satsa på Sund-
born, koftan som pryder bokens omslag. Ja, listan kan göras lång, 
och jag hoppas att du ska hitta något som passar just dig. 

I boken finns koftor som stickas uppifrån och nedifrån. Flera 
av dem rundstickas för att sedan klippas upp. Vissa pryds av 
tvåfärgsmönster, andra av spets och flätor. Min förhoppning 
är att du ska upptäcka nya tekniker och våga utmana dig själv 
genom att testa olika moment och konstruktioner. Jag kan särskilt 
rekommendera den finurliga knappkanten på koftan Novell och 
möjligheten att märka Fasters kofta med ditt eget monogram  
och årtal.

Och nu är jag så nyfiken på vilken kofta just du tänker sticka. 
Så låt oss inte vänta mer – dags att välja färger, nysta garn och 
lägga upp. Varmt lycka till med koftstickningen!
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 10  KOFTOR
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 KOFTOR 11

Några saker  
att tänka på

•  Bokens koftor är graderade i damstorlekar. 
•  Beskrivningarna är indelade i tre olika svårighetsgrader: 
 1 = Enkel 2 = Medel 3 = Avancerad
•  För att välja storlek behöver du mäta din egen bröstvidd.  
 Lägg sedan till önskad rörelsevidd och jämför måttet med 
 koftans färdiga mått. Välj därefter den storlek som ligger 
 närmast ditt totala mått. Läs mer om storlekar på sidan 160  
 i Stickskolan.
•  Tänk på att du alltid kan förlänga/förkorta bål och ärmar, 
 om så önskas. Om du förlänger behöver du dock mer garn 
 än vad som anges i beskrivningen.
•  Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar sticka för att 
 skapa dig en bild av konstruktion och tillvägagångssätt.
•  För information om förkortningar, se sidan 163.
•  Alla mått i centimeter är ungefärliga angivelser. 
•  Den garn åtgång som anges i mönstren syftar på antalet hela
 nystan/härvor som går åt och  inte den faktiska mängden som 
 ibland kan vara mindre.
•  Sticka gärna en provlapp innan du stickar själva koftan för att 
 kontrollera att din masktäthet stämmer. Gör provlappen cirka 
 12 × 12 cm stor. Räkna antal maskor och varv du får på 10 × 10 cm. 
 Om din stickfasthet inte stämmer – justera stickstorleken.  
 Har du för få maskor per varv: byt till tunnare stickor. 
 Har du för många maskor per varv: byt till grövre stickor.
•  Hittar du inte det angivna garnet kan du ersätta det med ett 
 garn av samma material och med motsvarande masktäthet.

A = Koftans övervidd 
B = Koftans längd 
C = Koftans ärmlängd

Så här mäter du koftorna i boken
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 16  KOFTOR

Våren är både avslut och början. Ur det milda, 
blekgrå spricker grönskan ut. Allt ska omskapas 
och ta ny gestalt. 

Och det är samma sak varje vår: jag vill sticka 
koftor i lugna toner. Kanske är det så att jag  lite  
i sänder väcker mitt färgseende till liv ur vin
terns dvala. Så småningom adderar jag starkare 
nyanser – likt små blomstrande öar i allt det grå. 
Varsamt går jag till väga. Ett steg i taget. Som 
om jag vandrade längs en solvarm grusväg och 
plötsligt fick syn på årets första tussilago. 

När vårblommorna slår ut tar jag fram min 
gula glasvas och plockar vitsippor i mängd. Vi 
dricker kaffe på verandan, rensar i rabatten och 
gläds åt de små lammen som skuttar i hagen. 
Flyttfåglarna återvänder och tiden känns ny. 

Snart ska naturen explodera i de vackraste av 
nyanser. Lyckan växer i bröstet medan mina 
koftmönster sakta skiftar i färg. Välkommen 
kära vår!
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 18  KOFTOR

Vårbyk

Garn: Svensk ull 3 tr från Järbo (100 % svensk 
ull, 100 g = 180 m) 
Masktäthet: 21 m × 28 varv slät stickning   
i mönster med stickor 4 mm = 10 × 10 cm 
Storlekar: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 
Koftans övervidd: 80 (90) 100 (110) 120 (130) 
140 (150) cm 
Koftans längd: 52 (52) 52 (53) 54 (55) 55 
(56) cm 
Koftans ärmlängd: 45 (45) 45 (46,5) 46,5 
(46,5) 46,5 (46,5) cm 
Garnåtgång: fg 1 = 300 (300) 300 (400) 400 
(400) 500 (500) g Gotland Grey (nr 59002)
fg 2 = 25 (25) 25 (25) 25 (25) 25 (25) g Arctic 
Fox (nr 59001)
fg 3 = Rester av Wasa Crisp (nr 59021)
fg 4 = Rester av Helsinge Dark (nr 59020) 
Strumpstickor: 3,5 och 4 mm 
Rundstickor: 3,5 och 4 mm, 60 cm 
Tillbehör: 10 knappar (13–15 mm), 8 markörer 
Svårighetsgrad: 2 av 3
Konstruktion: Koftan stickas fram och tillbaka  
på rundsticka uppifrån och ned i ett stycke  
– med en mönsterbård nedtill på ärmarna. 
Förklaringar: Fm = flytta markör, se Stick
skolan sidan 163.
ÖKNINGAR PÅ RÄTSIDAN 
Ö1mh = öka 1 m med högerlutning, se Stick
skolan sidan 163.
Ö1mv = öka 1 m med vänsterlutning, se Stick
skolan sidan 163. 
MOTSVARANDE ÖKNINGAR PÅ AVIGSIDAN 
Ö1mh = plocka upp tråden mellan 2 m med 
vänster sticka bakifrån och sticka den avigt  
i främre mb. 
Ö1mv = plocka upp tråden mellan 2 m med 
vänster sticka framifrån och sticka den avigt  
i bakre mb. 

vår

Byk är ett äldre ord för tvätt. Förr brukade  
man samla ihop tvätt till två storbykar om  
året – vårbyk och höstbyk. Byken hölls 
utomhus vid ett vattendrag eller en sjö
kant för att ha god tillgång till vatten. Man 
kokade vittvätten av lin eller bomull i lut   
i stora tvättgrytor. Efter kokningen tog 
man upp tvätten och klappade den med 
klappträn på en bänk eller brygga. Slut
ligen sköljdes tvätten i ett vattendrag. Ylle 
tvättades i ljummet vatten. 

Koftan Vårbyk är mild i tonerna, som 
den tidiga våren. Jag tänkte att den kunde 
bli ett fint sätt att ta vara på tåtar av ull
garn som blivit över. Du behöver nämligen 
väldigt lite garn till själva mönstret som 
stickas nedtill på ärmarna, så du kan färg
sätta efter smak med favoritgarner från 
förrådet.
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 VÅR 21

Ok
resårkant 
Med rundsticka 3,5 mm och fg 1: Lägg upp 105 (105) 105 (105) 105 
(113) 113 (113) m. 
Varv 1 (AS): Med tråden framför, lyft 1 m som om du skulle 
sticka den avigt, *1 rm, 1 am*. Upprepa från *–*  varvet ut. 
Varv 2: (RS): Med tråden bakom, lyft 1 m som om du skulle 
sticka den rätt, *1 am, 1 rm*. Upprepa från *–* varvet ut. 
Varv 3: Som varv 1. 
Varv 4 (knapphålsvarv): Som varv 2 till dess att 4 m återstår, 
1 omsl, 2 rm tills, 1 am, 1 rm. OBS! Sticka ett nytt knapphål på 
samma sätt på vart fjortonde varv ytterligare 9 ggr.
Varv 5: Som varv 1. 
Varv 6: Som varv 2. 
Varv 7: Som varv 1. På detta varv ska också 4 markörer placeras 
ut (se Stickskolan sidan 163): mellan maska 22/23 (22/23) 22/23 
(22/23) 22/23 (23/24) 23/24 (23/24) = Markör D. Mellan maska 34/35 
(34/35) 34/35 (34/35) 34/35 (37/38) 37/38 (37/38) = Markör C. Mellan 
maska 71/72 (71/72) 71/72 (71/72) 71/72 (76/77) 76/77 (76/77) = Markör 
B. Slutligen   mellan maska 83/84 (83/84) 83/84 (83/84) 83/84 (90/91) 
90/91 (90/91) = Markör A. Resårkanten färdig. Byt till rund sticka  
4 mm och slätstickning fram och tillbaka där inget annat anges. 
Varv 8 (RS, kortvarv): Läs om kortvarv och att linda maskor 
på sidan 162 i Stickskolan. Sticka de 6 första maskorna i resår   
på samma sätt som i resårkanten. Sticka rm till markör C,  fm  
(se Förklaringar), 6 rm, linda m, vänd. 
Varv 9 (AS, kortvarv): Sticka am till markör B, fm, 6 am, linda 
maska, vänd. 
Varv 10 (kortvarv): Sticka rm till markör D, fm, linda maska,  
vänd. (Plocka upp och sticka lindad maska enligt instruktion på 
sidan 162 i Stickskolan.) 
Varv 11 (kortvarv): Sticka am till markör A, fm, linda m, vänd. 
(Plocka upp och sticka lindad maska som tidigare.) 
Varv 12 (kortvarv): Sticka rm till dess att 6 m återstår, sticka de 
6 sista m i resår på samma sätt som i resårkanten. 
Varv 13: Sticka de 6 första maskorna i resår som tidigare, am till 
dess att 6 m återstår och de 6 sista maskorna i resår som tidigare. 
Nu börjar raglanökningar:
Varv 14: Sticka 6 m resår, rm till dess att 1 m återstår före markör 
A, ö1mh (se Förklaringar), 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv (se Förklaringar),  
10 rm, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 1 m åter-
står före markör C, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv, 10 rm, ö1mh, 1 rm,  
fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 6 m återstår, sticka 6 m  
i resår = 8 nya maskor = 113 (113) 113 (113) 113 (121) 121 (121) m. 
Varv 15 (XS): Sticka de 6 första m i resår, am till dess att 6 m åter-
står, och de 6 sista maskorna i resår. (S–4XL): Sticka de 6 första 
m i resår, am till dess att 1 m återstår före markör D, ö1mh, 1 am, 
fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör C, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före 
markör B, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m 
återstår före markör A, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv, sticka am till 
dess att 6 m återstår, sticka 6 m i resår. 
Varv 16: Sticka 6 m i resår, rm till dess att 1 m återstår före 
markör A, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 1 m 
återstår före markör B, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. 
Sticka rm till dess att 1 m återstår före markör D, ö1mh, 1 rm, fm,  
1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 6 m återstår, sticka 6 m i resår  
= 121 (129) 129 (129) 129 (137) 137 (137) m.

Varv 17 (XS–S): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (M–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 1 m 
återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
Sticka am till dess att 1 m återstår före markör B, ö1mh, 1 am, fm,  
1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör A, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. 
Varv 18: Sticka 6 m i resår, rm till dess att 1 m återstår före 
markör A, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 1 m 
återstår före markör B, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 rm, fm, 1 rm, ö1mv. 
Sticka rm till dess att 1 m återstår före markör D, ö1mh, 1 rm,  
fm, 1 rm, ö1mv. Sticka rm till dess att 6 m återstår, sticka 6 m  
i resår. 
Varv 19 (XS–S): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (M–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 1 m 
återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
Sticka am till dess att 1 m återstår före markör B, ö1mh, 1 am, fm,  
1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör A, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. 
Varv 20: Som varv 18. 
Varv 21 (XS–M): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (L–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 1 m 
återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
Sticka am till dess 1 m återstår före markör B, ö1mh, 1 am, fm,  
1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör A, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. 
Varv 22: Som varv 18. 
Varv 23: Som varv 21. 
Varv 24: Som varv 18. 
Varv 25 (XS–M): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (L–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 1 m 
återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
Sticka am till dess att 1 m återstår före markör B, ö1mh, 1 am, fm,  
1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör A, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. 
Varv 26: Som varv 18. 
Varv 27 (XS–L): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (XL–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 1 m  
återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till 
dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
Sticka am till dess att 1 m återstår före markör B, ö1mh, 1 am, fm,  
1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 1 m återstår före markör A, 
ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. 
Varv 28: Som varv 18. 
Varv 29: Som varv 27. 
Varv 30: Som varv 18. 
Varv 31 (XS–XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att 6 m återstår, 
sticka 6 m i resår. (2XL–4XL): Sticka 6 m i resår, am till dess att  
1 m återstår före markör D, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. Sticka am 
till dess att 1 m återstår före markör C, ö1mh, 1 am, fm, 1 am, ö1mv. 
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