891069 BLUSE MED HULMØNSTER
Ryg: Slå 99 (111) 117 (129) m op på p 4. Strik 4. mønster-p (= vr-s). Fortsæt i mønster, dvs. gentag mønster-p 1-4.
Når arb måler 28 (29) 30 (30) cm, tages ud til 101 (111) 121 (131) m. Fortsæt i glat indtil arbejdet måler 35 cm. Luk af til ærmegab
i begge sider, på hver anden p, for 3,2,1,1, (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1) m = 87 (93) 101 (107) m. Lad arbejdet hvile.
Bærestykke: Strikkes på rundp. Saml delene og slå 49 (55) 59 (63) m LØST op i hver side over ærmegabet = i alt 272 (296)
320 (340) m. Begynd omg i højre side af ryggens m. Strik rundt i glat. Afmærk de ﬁre samlinger = 4 raglan-m. Strik 1 omg ret
med indtagninger således: 2 ret, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, *strik til 3 m før næste raglan-m, 2 ret sammen, 3 ret,
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over*. Strik fra * til * i alt 3 gange, strik til der mangler 3 m på omg, 2 ret sammen, 1 ret. Tag
ind på hver 4.p. Når der er strikket 19 (21) 23 (25) omg med raglanindt er der 120 (128) 136 (140) m tilbage. Luk af.

891069 JUMPER MED HÅLMÖNSTER
Bakstycke: Lägg upp 99 (111) 117 (129) m på st 4. Sticka 4:e mönster-v (= avig-s). Fortsätt i mönster, dvs. upprepa mönster-v
1 - 4.
När arb mäter 28 (29) 30 (30) cm, ökas till 101 (111) 121 (131) m. Fortsätt i slätstickning till arbetet mäter 35 cm. Maska av för
ärmhål i var sida, på vartannat v, med 3,2,1,1, (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 (4,3,2,1,1,1) m = 87 (93) 101 (107) m. Låt arbetet vila.
Oket: Stickas på rundst. Samla delarna och lägg upp 49 (55) 59 (63) m LÖST i var sida över ärmhålen = totalt 272 (296)
320 (340) m. Börja v i höger sida på bakstyckets m. Sticka runt i slätstickning. Markera de fyra delarna = 4 raglan-m. Sticka
1 rätt v med minskningar så här: 2 rm, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, *sticka till 3 m före nästa raglan-m, 2 rm
tillsammans, 3 rm, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över*. Sticka från * till * totalt 3 gånger, sticka till det återstår 3 m på v,
2 rm tillsammans, 1 rm. Minska på vart 4:e v. När det är stickat 19 (21) 23 (25) v med raglanminskningar är det 120 (128) 136
(140) m kvar. Maska av.

