17917 - Trøje med hulmønster

Ærme:
Slå 51 (59) 67 m op, og strik 1 p vr fra vrangsiden. Fortsæt i hulmønster 1, idet første og sidste m på p strikkes
r på alle p (= kantmaske), og tag 1 m ud i hver side af hver 6. p 10 gange = 71 (79) 87 m. Når arbejdet måler
26 (28) 30 cm sluttes med en 5. eller 11. mønsterp. Derefter strikkes 5 p r, begynd med en p fra vrangsiden.
Når den første p r er strikket begynder indtagningerne til ærmekuppel: Luk i hver side af arbejdet på hver 2.
p for 1x4, 2x2, 5x1 (1x4, 3x2, 5x1) 1x4, 3x2, 7x1 m, derefter på hver 4. p for 3x1 m og igen på hver 2. p for 4x1
m, derefter 2x2 (3x2) 3x2 m, og til sidst 1x4 m. Luk de resterende 15 (15) 19 m af. Samtidig fortsættes der,
efter de 5 p r, i hulmønster 2, idet mønsteret placeres, så de første omslag ligger lige over midten af ruderne i
hulmønster 1.

17917 - Kofta med hålmönster

Ärmar:
Lägg upp 51 (59) 67 m, och sticka 1 avigt v från avigsidan. Fortsätt sticka hålmönster 1, och den första och
sista m på v stickas rät på alla v (= kantmaska), och öka 1 m i var sida på vart 6:e v 10 gånger = 71 (79) 87 m.
När arbetet mäter 26 (28) 30 cm sluta med mönsterv 5 eller 11. Därefter stickas 5 räta v, börja med ett v från
avigsidan. När det första räta v är stickat börjar minskningarna för ärmkupan: Maska av i var sida på arbetet
på vartannat v med 1x4, 2x2, 5x1 (1x4, 3x2, 5x1) 1x4, 3x2, 7x1 m, därefter på vart 4:e v med 3x1 m och igen
på vartannat v med 4x1 m, därefter 2x2 (3x2) 3x2 m, och till sist 1x4 m. Maska av de resterande 15 (15) 19 m.
Samtidigt fortsättes efter de 5 räta v, med hålmönster 2, och mönstret placeras, så de första omslagen ligger
rakt över mitten på rutorna i hålmönster 1.

