893455 PIPPI-TUNIKA OG BUKSER I ESTHER
Bærestykke: Sæt delene på rundp 3,5 mm (forstykke, ærme, bagstykke, ærme) = 206 (238) 262 (294) m. Sæt
(M) mellem alle delene (= 4 markeringer). Fortsæt med at strikke mønster (justér evt. mønstret på første p
ved at strikke 2 m sm ved M). På næste p begynder indtagninger til raglan således: *2 m før (M): Løft 1 m ret
af, 1 r, træk den løftede m over den strikkede maske. Efter (M) strikkes 2 r sm*. Gentag *-* pinden ud (8 m
mindre pr. p).
Fortsæt med indtagningerne på hver 6. p i alt 4 (4) 5 (6) gange. Stop med at strikke i mønster og fortsæt
bare med hvid. Strik 4 p. Næste p: 1 r, 2 r sm SAMTIDIG med der lukkes af for den midterste m på forstykket til
halsslids og arbejdet strikkes frem og tilbage i glatstrikning. Gentag disse 5 p - 1 gang = ca. 78 (92) 99 (100)
m tilbage på pinden. Strik nu 1 p med hulmønster fra retsiden. Skift til p 3 mm og strik 6 p glatstrikning.

893455 Pippitunika och byxor i Esther
Ok: Sätt delarna på rundsticka 3,5 mm (framstycke, ärm, bakstycke, ärm) = 206 (238) 262 (294) m. Sätt (M)
mellan alla stycken (= 4 markeringar). Fortsätt sticka mönster (justera ev mönstret på första v genom att
sticka ihop 2 m vid M). På nästa v börjar minskningar för raglan så här: *2 m före (M): Lyft 1 m rät, sticka 1
rm, drag den lyfta m över den stickade m. Efter (M) sticka 2 rm tills* upprepa *-* varvet ut (8 m mindre per
v). Fortsätt med minskningarna på vart 6:e v totalt 4 (4) 5 (6) ggr avsluta mönsterstickning och sticka resten
av arbetet i bara vitt. Sticka 4 v, nästa v 1 rm, 2 rm tills SAMTIDIGT avmaskas den mittersta m på framstycket
till halssprund och arbetet stickas fram och tillbaka i slätstickning, upprepa dessa 5 v 1 ggr. = ca 78 (92) 99
(100) m kvar på stickan. Sticka nu ett hålvarv från rätsidan. Byt till stickor 3 mm och sticka 6 v slätstickning,
avmaska på nästa v.

