893809 PIGETRØJE MED RUNDT BÆRESTYKKE
Strikkefasthed:

19 m retstrik i bredden = 10 cm på p nr. 4½.

Ryg/forstykker: Strikkes i ét stykke op til ærmegabet, frem og tilbage på rundp. Slå (136) 144 (152) 160 m op på
rundp nr. 4 og strik 4 p ret. Byt til rundp nr. 4½ og fortsæt i ret. Når arb måler (24) 28 (32) 35 cm deles til ærmegab
fra ret-s således: Strik (33) 35 (36) 38 m, luk (6) 6 (8) 8 m af, strik (58) 62 (64) 68 m, luk (6) 6 (8) 8 m af, strik (33) 35
(36) 38 m. Lad arb hvile mens ærmerne strikkes.
Ærme: Slå (34) 37 (40) 44 m op på p nr. 4 og strik 4 p ret. Skift til p nr. 4½ og fortsæt i ret. Tag 1 m ud i hver side,
inden for den yderste m, når ærmet måler 4 cm og derpå med (3) 3 (3) 3½ cm’s mellemrum i alt (7) 8 (9) 9 gange
= (48) 53 (58) 62 m. Når ærmet måler (24) 27 (31) 34 cm, lukkes (4) 4 (5) 5 m af i hver side. Lad de resterende (40)
45 (48) 52 m hvile. Strik et ærme magen til.

893809 FLICKKOFTA MED RUNT OK
Stickfasthet:

19 m rätstickning på bredden = 10 cm med st 4½.

Bak/framstyckena: Stickas i ett stycke upp till ärmhålen, fram och tillbaka på rundst. Lägg upp (136) 144 (152)
160 m på rundst 4 mm och sticka 4 räta v. Byt till rundst 4½ och sticka rätstickning. När arb mäter (24) 28 (32) 35
cm delas för ärmhålen från rät-s så här: Sticka (33) 35 (36) 38 m, maska av (6) 6 (8) 8 m, sticka (58) 62 (64) 68 m,
maska av (6) 6 (8) 8 m, sticka (33) 35 (36) 38 m. Låt arb vila medan ärmarna stickas.
Ärmar: Lägg upp (34) 37 (40) 44 m på st 4 mm och sticka 4 räta v. Byt till st 4½ och sticka rätstickning. Öka 1 m i
var sida, innanför den yttersta m, när ärmen mäter 4 cm och därefter med (3) 3 (3) 3½ cm:s mellanrum totalt (7)
8 (9) 9 gånger = (48) 53 (58) 62 m. När ärmen mäter (24) 27 (31) 34 cm, avmaskas (4) 4 (5) 5 m i var sida. Låt de
resterande (40) 45 (48) 52 m vila. Sticka en likadan ärm till.

