891056 Raglanbluse med Alma
Ryg/forstykker: Slå 132 (140) 148 (156) m op på rundp nr. 7 med én tråd Bonnie fv. 27/cyklamen og én tråd Alma fv.
02/lysegrå og strik rundt i glat. Første p er fra vr-siden. Når arb måler 20 (20) 20 (20) cm skiftes til Bonnie fv. 16/støvet lilla og
Alma tråden fortsætter. Når arb måler 40 (40) 40 (40) cm deles til ærmegab således: Strik 60 (64) 66 (68) m, luk
6 (6) 8 (10) m af, strik 60 (64) 66 (68) m, luk 6 (6) 8 (10) m af. Lad m hvile mens ærmerne strikkes.
Ærmer: Slå 33 (36) 38 (40) m op på p nr. 7 med én tråd Bonnie fv. 26/sart rosa og én tråd Alma fv. 02/lysegrå og strik glat.
Første p er fra vr-siden.
Tag 1 m ud i begge sider, inden for yderste m, når arb måler 7 (6) 12 (12) cm, og derpå med 6 (6) 4 (4) cm’s mellemrum i alt 8
(7) 8 (9) gange = 49 (50) 54 (58) m. Strik til arb måler 44 (44) 40 (40) cm. Luk 3 (3) 4 (5) m af i hver side. Lad de resterende 43
(44) 46 (48) m hvile og strik et ærme mage til.
Raglan: Sæt delene på rundp nr. 7 og fortsæt med én tråd Bonnie fv. 26/sart rosa og én tråd Alma fv. 02/lysegrå og strik
glat. = 206 (216) 224 (232) m, idet der på første p strikkes 2 m sm ved hver samling = 202 (212) 220 (228) m. Markér de
sammenstrikkede m med en kontrast tråd = 4 mærke-m. Tag ind til raglan på næste p således:
1.p: Strik til 2 m før første mærke-m, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret, 2 ret sammen. Tag ind på samme måde
omkring de øvrige mærke-m.
2.p: Ret
3.p: Som 1.p.
4.p: Ret
5.p: Ret
6.p: Ret
Strik disse 6 p i alt 4 (4) 5 (5) gange. Der er nu 138 (148) 140 (148) m. Fortsæt raglanindtagningerne, men nu på hver 2.
omg. i alt 7 (8) 7 (8) gange = 82 (84) 84 (84) m. Strik 2 omg. i glat. Luk af – bemærk at halsåbningens størrelse kan reguleres
meget afhængig af hvor stramt/løst du lukker af.
Montering: Sy ærmesømmene, sy sammen under ærmerne. Hæft ender.

891056 Raglanjumper med Alma
Bak/framstycke: Lägg upp 132 (140)148 (156) m på rundst. 7 med en tråd Bonnie fg. 27/cyklamen och en tråd Alma fg.
02/ljusgrå och sticka runt i slätstickning. Första v är från avigsidan. När arb mäter 20 (20) 20 (20) cm byts till Bonnie fg. 16/lila
och Alma tråden fortsätter. När arb mäter 40 (40) 40 (40) cm delas för ärmhålen så här: Sticka 60 (64) 66 (68) m, maska av
6 (6) 8 (10) m, sticka 60 (64) 66 (68) m, maska av 6 (6) 8 (10) m. Låt m vila medan ärmarna stickas.
Ärmar: Lägg upp 33 (36) 38 (40) m på st. 7 med en tråd Bonnie fg. 26/svagt rosa och en tråd Alma fg. 02/ljusgrå och sticka
slätstickning. Första v är från avigsidan.
Öka 1 m i var sida, innanför yttersta m, när arb mäter 7 (6) 12 (12) cm, och därefter med 6 (6) 4 (4) cm’s mellanrum totalt 8 (7)
8 (9) gånger = 49 (50) 54 (58) m. Sticka till arb mäter 44 (44) 40 (40) cm. Maska av 3 (3) 4 (5) m i var sida. Låt de återstående
43 (44) 46 (48) m vila och sticka en ärm på samma sätt.
Raglan: Sätt delarna på rundst. 7 och fortsätt med en tråd Bonnie fg. 26/svagt rosa och en tråd Alma fg. 02/ljusgrå och
sticka slätstickning = 206 (216) 224 (232) m, och på första v stickas 2 m tillsammans på varje del = 202 (212) 220 (228) m.
Markera de sammanstickade m med en kontrast tråd = 4 märk-m. Minska för raglan på nästa v så här: Var 1: Sticka till 2
m före första märk-m, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tillsammans. Minska på samma sätt omkring de
övriga märk-m.
Varv 2: Rätt
Varv 3: = v 1
Varv 4: Rätt
Varv 5: Rätt
Varv 6: Rätt
Sticka dess 6 v totalt 4 (4) 5 (5) gånger = 138 (148) 140 (148) m. Fortsätt raglanminskningarna, men nu på vartannat v
totalt 7 (8) 7 (8) gånger = 82 (84) 84 (84) m. Sticka 2 räta v. Maska av – Obs! Halsringningens storlek kan regleras mycket
beroende av hur stramt/löst du maskar av.
Montering: Sy ärmsömmarna, sy ihop under ärmarna. Fäst alla lösa trådar.

