891206 Silja bluse med perlestrik
Strikkefasthed:

21 m x 30 p i glat = 10 x 10 cm

Forstykke: Slå 102 (108) 114 (122) m op på pind 3,5 og strik 11 cm perlestrik (1r, 1vr og modsat vr over r og r over vr hver 2. omgang).
Når arbejdet måler 7, 10 og 13 cm (for alle str.) lukkes 1 m af i hver side = 96 (102) 108 (116) masker. Når der er strikket 11 cm
perlestrik, fortsættes der i glat strik. Strik til arbejdet måler 33 (34) 35 (36) cm og luk af til ærmegab i hver side for 5,3,2,1 (5,3,2,2,1)
7,3,2,1,1,1 (8,3,2,2,1,1,1) masker = 74 (76) 78 (80) masker. Når arbejdet måler 7 (7) 8 (9) cm fra ærmegabets start deles bærestykket og
højre og venstre strikkes hver for sig i perlestrik. Start fra retten og strik 1 pind perlestrik (Se ovenfor), fra vrangen.
Nu strikkes højre bærestykke: Strik 40 (41) 42 (43) masker, vend og strik højre side. Når der er strikket 10 (11) 12 (13) cm i perlestrik
lukkes af mod hals på hver 2. pind således: 10,5,5,5,15 (10,5,5,5,16) 10,5,5,5,17 (10,5,5,5,18) masker.
Venstre bærestykke: Slå 6 masker op og strik sammen med de resterende masker til venstre bærestykke og fortsæt i perlestrik. Der
strikkes nu som på højre bærestykke, men når der er strikket 2-5,5-9 cm laves et knaphul ved at lukke 1 maske af efter de 2 første
masker ved halsen og på næste pind slåes en maske op igen.
Ryg: Slå 102 (108) 114 (122) m op på pind 3,5 og strik 11 cm perlestrik (1r, 1vr og modsat vr over r og r over vr hver 2. omgang). Når
arbejdet måler 7, 10 og 13 cm (for alle str) lukkes 1 m af i hver side = 96 (102) 108 (116) masker. Når der er strikket 11 cm perlestrik,
fortsættes der i glat strik. Strik til arbejdet måler 33 (34) 35 (36) cm og luk af til ærmegab i hver side for 5,3,2,1 (5,3,2,2,1) 7,3,2,1,1,1
(8,3,2,2,1,1,1) masker = 74 (76) 78 (80) masker. Når arbejdet måler 7 (7) 8 (9) cm fra ærmegabets start, strikkes perlestrik. Når arbejdet
har samme højde som forstykket, lukkes alle m af.
Ærmer: Slå 50 (52) 54 (56) m op på pind 3,5 og strik frem og tilbage i perlestrik 7 cm. Herefter tages ud i begge sider på 3. pind og
herefter på hver 4. (4.) 4. (4.) pind 12 (12) 14 (16) gange ved at strikke en drejet m i lænken mellem maskerne lige inden for kant
masken. Der er nu 74 (76) 82 (88) m. Strik lige op til ærmet måler 32 (32) 31 (30) cm og luk af til ærmekuppel. Luk af i begge sider på
hver 2. pind for 5,3,2 (5,3,2) 7,3,2 (8,3,2) m og derefter 1m på hver 2. pind 14 (16) 16 (18) gange og for 2 m 3 (3) 3 (2) gange. Luk de
resterende 14 (12) 14 (18) masker af på næste pind. Strik det andet mærke magen til.
Montering og halskant: Sy alle sømme med madrassting. Sy skulder- (15 (16) 17 (18) m skulder), side- og ærmesømme og sy
ærmerne i. Langs halskanten på forstykket samles masker op som samtidig lukkes af igen. Hæft alle ender og sy knapper i.

891206 Silja jumper med mosstickning
Masktäthet:

21 m X 30 p i slätstickning = 10 x 10 cm

Framstycke: Lägg upp 102 (108) 114 (122) m på stickor 3,5 och sticka mosstickning i 11 cm (1 rm, 1 am och motsatt am och över
rm och rm över am på vartannat varv). När arbetet mäter 7, 10 och 13 cm (för alla storl) avmaskas 1 m i var sida = 96 (102) 108
(116) maskor. När det är stickat 11 cm mosstickning, fortsätts med slätstickning. Sticka till arbetet mäter 33 (34) 35 (36) cm och
maska av för ärmhålen i var sida med 5,3,2,1 (5,3,2,2,1) 7,3,2,1,1,1 (8,3,2,2,1,1,1) m = 74 (76) 78 (80) m. När arbetet mäter 7 (7) 8 (9)
cm från ärmhålens början delas oket och höger och vänster stickas var för sig i mosstickning. Börja från rätsidan och sticka 1 varv
mosstickning, från avigsidan.
Nu stickas höger ok: Sticka 40 (41) 42 (43) maskor, vänd och sticka höger sida. När det är stickat 10 (11) 12 (13) cm i mosstickning
avmaskas vid halsen på vartannat v så här: 10,5,5,5,15 (10,5,5,5,16) 10,5,5,5,17 (10,5,5,5,18) m.
Vänster ok: Lägg upp 6 m och sticka de resterende m på vänster ok och fortsätt i mosstickning. Det stickas nu som på höger ok, men
när det är stickat 2-5,5-9 cm stickas ett knapphål genom att maska av
1 maska efter de 2 första maskorna vid halsen och på nästa varv läggs 1 m upp igen.
Bakstycke: Lägg upp 102 (108) 114 (122) m på stickor 3,5 och sticka mosstickning i 11 cm (1 rm, 1 am och motsatt am och över
rm och rm över am på vartannat varv). När arbetet mäter 7, 10 och 13 cm (för alla storl) avmaskas 1 m i var sida = 96 (102) 108
(116) m. När det är stickat 11 cm mosstickning , fortsätt med slätstickning. Sticka till arbetet mäter 33 (34) 35 (36) cm och maska
av för ärmhålen i var sida med 5,3,2,1 (5,3,2,2,1) 7,3,2,1,1,1 (8,3,2,2,1,1,1) m = 74 (76) 78 (80) m. När arbetet mäter 7 (7) 8 (9) cm från
ärmhålens början, stickas mosstickning. När arbetet har samma höjd som framstyckena, avmaska alla m.
Ärmar: Lägg upp 50 (52) 54 (56) m på stickor 3,5 och sticka fram och tillbaka i mosstickning i 7 cm. Därefter ökas i var sida på 3:e v
och därefter på vart 4:e (4:e) 4:e (4:e) v 12 (12) 14 (16) gånger genom att sticka en vriden m i länken mellan m innanför kantm. Det är
nu 74 (76) 82 (88) m. Sticka rakt upp till ärmen mäter 33 (32) 31 (30) cm och maska av för ärmkupan. Maska av i var sida på vartannat
v med 5,3,2 (5,3,2) 7,3,2 (8,3,2) m och därefter 1 m på vartannat v 14 (16) 16 (18) gånger och med 2 m 3 (3) 3 (2) gånger. Maska av de
återstående 14 (12) 14 (18) m på nästa v. Sticka den andra ärmen på samma sätt.
Montering och halskant: Sy alla sömmarna med madrasstygn. Sy axlarna- (15 (16) 17 (18) m axel), sid- och ärmsömmarna och sy i
ärmarna. Utmed halsringningen på framstycket plockas m upp som samtidigt avmaskas igen. Fäst alla lösa trådar och sy i knapparna.

