893469 Traktorbluse i Esther
Bærestykke: Sæt delene på p 3,5 mm med markeringer (M) mellem alle stykkerne. Forstykke, ærme, bagstykke,
ærme = 216 (232) 252 (268) 300 (316) m i alt. Fortsæt i lys denim og glat og SAMTIDIG lukkes der på 1. omg for 3
m midt på forstykket til slids. Arbejdet strikkes herfra frem og tilbage på p. På næste p fra retsiden påbegyndes
raglanindtagningerne således: *4 m før (M): 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 2 r. Efter (M): 2r, 2 r sm*, gentag *-* ved
hver (M) - 8 m mindre per p. Fortsæt med indtagningerne på hver anden p i alt 19 (21) 23 (25) 27 (29) gange. OBS!
Inden den sidste raglanindtagning sættes 6 (6) 6 (6) 8 (8) m på tråd på hver side af slidsen = 52 (52) 56 (56) 68 (68) m
tilbage på p. Når raglanindtagningerne er strikket færdig sættes m fra tråden tilbage på p = 64 (64) 68 (68) 84 (84) m.
Skift til indigo og p 2,5 mm. Strik 7 p rib *1 r, 1 vr*. Luk af i rib.

893469 Esther Traktortröja
Ok: Sätt delarna på st 3,5 mm med markeringar (M) mellan alla stycken. Framstycke, ärm, bakstycke, ärm = 216 (232)
252 (268) 300 (316) m totalt. Fortsätt i ljus denim och slätstickning SAMTIDIGT avmaskas på 1:a varvet 3 m mitt på
framstycket för sprund. Arbetet stickas härifrån fram och tillbaka på stickan. På följande v från rätsidan påbörjas
raglanminskningar så här: *4 m före (M): lyft 1 m rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade m, sticka 2 rm. Efter
(M): sticka 2rm. 2 rm tills*, upprepa *-* vid varje (M) - 8 m minskas/v. Fortsätt med minskningarna på vartannat v totalt
19 (21) 23 (25) 27 (29) ggr. OBS! Innan sista raglanintagningen görs sätts 6 (6) 6 (6) 8 (8) m på var sida av sprundet på
tråd = 52 (52) 56 (56) 68 (68) m kvar på stickan. När raglanminskningarna är klara plockas m från tråden tillbaka på st =
64 (64) 68 (68) 84 (84) m. Byt till indigo och st 2,5 mm. Sticka resår *1 rm, 1 am* i 7 v. Avmaska i resår.

