16749 Sweater m. striber i Fash. Light luxury og Lamé
Ærme: Vikl ca. 3 meter Lamé op og slå 26 (26) 27 (27) m op med 2 tr. Lamé på p nr. 8 og strik ærmerne frem og tilbage.
Strik 2 p rib (se ovenfor). Skift til rosa og strik 5 cm rib. Strik 1 p ret fra retsiden, idet der samtidig tages ud som følger:
strik 1 r, strik 2 r i hver m, 1 r.
Der er nu 50 (50) 52 (52) m. Skift til p nr. 9 og fortsæt i glat og strik striber i alt 6 gange. Vikl ca. 8 meter Lamé op og strik
3 p glat med 2 tr. Lamé, herefter 1 p glat fra retsiden med orange.
Fortsæt med orange og luk af til ærmekuppel på hver 2. p, for (5,2,2,1,1,1,1,2,2,3) 5,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3
(5,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3) 5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 m. Luk de resterende (10) 8 (8) 6 m af på én gang. Strik et ærme magen til.

16749 Sweater med ränder i Fash. Light luxury och Lamé
Ärmar: Drag ut ca. 3 meter Lamé och lägg upp 26 (26) 27 (27) m med 2 trådar Lamé på st. 8 och sticka ärmarna fram och
tillbaka. Sticka 2 v resår (se beskrivningen för resår fram och tillbaka). Byt till rosa och sticka 5 cm resår. Sticka ett rätt v
från rätsidan, och samtidigt ökas som följer: sticka 1 rät, sticka 2 rm i varje maska, 1 rät.
Det är nu 50 (50) 52 (52) m. Byt till st. 9 och fortsätt i slätstickning och sticka ränder totalt 6 gånger. Drag ut ca. 8 meter Lamé
och sticka 3 varv slätstickning med 2 trådar Lamé, därefter 1 v slätstickning från rätsidan med orange. Fortsätt med orange
och maska av till ärmkupan i var sida på vartannat v, med (5,2,2,1,1,1,1,2,2,3) 5,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3 (5,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 m. Maska av de resterande (10) 8 (8) 6 m på en gång. Sticka en ärm till på samma sätt.

