
Virkad och stickad kofta "Helga" - mormorsruta på diagonalen 
Design: www.stickao virka.se, Marie Grahn Josefsson 

 

 



 

Material: Ca 1000 m garn lämpligt för stickor 5-6. 

Storlek: S (M) L (XL) 

Modellens övervidd: ca 92 (98) 104 (110) cm 

Hel längd: Längden kan anpassas efter eget önskemål från ca 46 (50) 54 (58) cm och uppåt. 

Virknål:  6 

Stickor: 6 



Koftans bakstycke består av en mormorsuta, där det sedan stickas runt kanterna. Framstycket består 

av halva mormorsrutor med stickning runt om. Ärmarna är stickade direkt på fram- och bakstyckena.  

 

Mormorsruta till bakstycket 

Första stolpen på varje varv virkas som 3 lm.  

Alla varv sluts med en sm och sedan virkas sm fram till första lm-bågen. 

Alla stolpar virkas runt lm-bågen på föregående varv. 

Lägg upp 6 lm och slut till en ring. 

V1: 3 st + 3 lm, upprepas 4 ggr 

V2: *3 st + 3 lm + 3 st i lm-bågen, 1 lm*, upprepa * * 4 ggr 

V3: *3 st + 3 lm + 3 st i lm-bågen, 1 lm, 3 st i nästa lm-båge, 1 lm*, upprepa * * 4 ggr 

Fortsätt på detta sätt med 3 st + 3 lm + 3 st i varje hörn, och virka 1 lm mellan lm-bågarna och 3 st i 

varje lm-båge utmed sidorna.  

När rutan mäter 24 (26) 28 (30) cm virkar du ett varv fm runt hela arbetet. 1 fm i varje stolpe, 1 fm 

mellan stolpgrupperna och 3 fm i hörnets lm-båge. 

Börja i en av hörnmaskorna och plocka upp maskor med stickor nr 6 runt hela arbetet. I varje virkad 

maska plockar du upp 1 maska. Sätt en markör precis före maskan mitt i hörnet (en i varje hörn). 

Sticka runt runt och öka på varannat v genom att göra ett omslag precis före och precis efter varje 

hörnmaska. När rutan mäter 34 (36) 38 (40) cm tar du av garnet.  

Börja nu att sticka fram och tillbaks längs en av sidorna på rutan. Hörnmaskan maskas av i samband 

med detta. På varannat varv stickar du ihop de två första och de två sista maskorna. Fortsätt på detta 

sätt tills du har tre maskor kvar. Dra tråden genom dessa maskor. Gör sedan precis på samma sätt 

längs de andra sidorna på rutan.  

Halv mormorsruta till framstycket 

 

Lägg upp 6 lm och slut dem till en ring.  



V1: 4 lm (= 1 st + 1 lm), 3 st + 3 lm + 3 st om ringen. Avsluta med 1 lm + 1 st om ringen. Vänd 

V2: 4 lm, 3 st + 1 lm i första lm-bågen, 3 st + 3 lm + 3 st i andra lm-bågen, 1 lm + 3 st + 1 lm + 1 st i 

sista lm-bågen. Vänd 

Alla varv framöver börjar med 4 lm + 3 st + 1 lm i första lm-bågen, 3 st + 1 lm om alla lm-bågar utom i 

hörnet, där du gör 3 st + 3 lm + 3 st. I sista lm-bågen på varje varv gör du 3 st + 1 lm + 1 st. 

 

Fortsätt virka tills du har lika många varv som på bakstyckets mittruta och virka sedan ett varv fm 

runt kortsidorna på rutan. Plocka upp maskor med stickor 6 längs kortsidorna precis som på 

bakstycket. Du ökar i hörnet mitt på rutan precis som på bakstycket, men samtidigt ökar du även i 

maska i varje kant varannat varv. När du stickat lika många varv som på bakstycket fortsätter du 

längs en av sidorna och minskar vartannat varv genom att sticka ihop de två första och de två sista 

maskorna. När du har tre maskor kvar, drar du tråden genom dessa. 

När du stickat två framstycken är det dags att sy ihop axlarna. Lämna 15-18 cm mitt bak och sy ihop 

resterande maskor.  

Ärmar 

Plocka från rätsidan upp maskor för ärmen längs sidorna, ca 40 (42) 44 (44) cm jämnt fördelat på 

båda sidor om axelsömmen. Sticka fram och tillbaks och minska 1 m i var sida var 3:e cm. När ärmen 

mäter ca 34 (36) 38 (40) cm avmaskas samtliga maskor.  

Sticka en likadan ärm på andra sidan. 

Sy ihop ärm- och sidsömmar.  

Kanter 

Virka nu längs alla kanter på koftan,  ett varv med fm. Virka inte för löst eftersom kanterna då 

kommer att bli "lockiga". Därefter virkar du stolpgrupper längs nederkanten på följande sätt. Tre st i 

första m, hoppa över 2 m. Fortsätt så längs hela kanten och om maskantalet inte stämmer får du 

antingen göra ett par stolpgrupper lite tätare eller lite glesare. Viktigt är att du slutar med 3 st i sista 

m. Vänd arbetet och virka 4 lm (= 1 st + 1 lm), fortsätt därefter med stolpgrupper i alla lm-bågar från 



föregående varv och avsluta med 1 lm + 1 st i sista st. Fortsätt att virka så här fram och tillbaks tills 

koftan har den önskade längden.  

Avsluta med att virka en kant av st-grupper runt hela koftan. Längs sidor och i halsringningen virkar 

du en stolpgrupp i var 3:e m precis som på första varvet längs nederkanten. Virka därefter 1 v 

fastmaskor längs nederkanten på ärmarna. 

Mönster 

Man kan randa och sticka mönsterstickning precis som man vill. Jag gjorde på följande sätt: 

Mormorsrutorna är virkade med 2 varv i varje färg. Stickningen har jag varierat antal varv från 2 till 6 

av varje färg. Jag har också stickat en del varv aviga från rätsidan. Däremellan har jag stickat hålvarv, 

dvs 2 m tills, 1 omsl.  

 

 

 


