Ryg: Slå (74) 78 (86) 90 m op på p nr. 4½ og strik rib. Første p er fra vr-s og strikkes: Strik
(2 vr, 2 ret) p hen, slut med 2 vr. Fortsæt i rib som m viser til ribben måler 3 cm. Sidste p er
fra vr-s og her tages jævnt ind til (69) 75 (81) 87 m. Skift til p nr. 5 og fortsæt i omvendt glat.
Når arb måler 31 cm fortsættes i snoninger således (fra arbejdets ret-s): (6) 3 (6) 3 vr, * sæt
2 m på hjælpep foran arb, strik (1 ret, 1 drejet ret) i samme m, strik m fra hjælpep ret, 3 vr *.
Gentag fra * til * p hen, slut med yderligere (3) 0 (3) 0 vr = (79) 87 (93) 101 m.
2.p: (6) 3 (6) 3 ret, ** 4 vr, 3 ret **. Gentag fra ** til ** p hen, slut med yderligere (3) 0 (3) 0
ret.
3.p og 4.p: Strik som m viser, men luk samtidig (5) 6 (7) 8 m af i begyndelsen af p. Lad de
resterende (69) 75 (79) 85 m hvile mens forstykker og ærmer strikkes.
Raglan: Sæt delene på rundp nr. 5 = (233) 243 (259) 269 m. Strik frem og tilbage på rundp.
Strik fra ret-s. Strik som m viser (første og sidste m på p er fortsat kant-m og de øvrige m
strikkes ret eller vr som m viser), men strik 2 ret sammen ved hver samling = mærke-m.
OBS, kontrollér at mønstret er ens på hver side af mærke-m.
Der er nu (229) 239 (255) 265 m.
Strik snomønster og raglanindtagninger som beskrevet herunder.
Raglan: Tag ind til raglan omkring mærke-m på hver p fra ret-s således: Strik til 2 m før
første mærke-m, strik 2 m sammen, strik mærke-m vr, strik 2 m drejet sammen,. Tag ind på
samme måde omkring de 3 øvrige mærke-m = 8 indt. Bemærk: Strik m ret eller vrang
sammen afhængig af hvad der passer bedst i mønstret. Hvis 2. m fra mærke-m er en ret-m
strikkes m ret eller drejet ret sammen. Hvis 2. m fra mærke-m er en vr-m strikkes m vr eller
drejet vr sammen.
Snoninger: Når der er strikket 5 p siden snoningen, snoes på næste p over alle 4 ret
således: Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 ret, strik m fra hjælpep ret. Sno derefter på hver
6.p over resten af arb.
Når der er taget ind til raglan (14) 15 (16) 17 gange, hviler de yderste 7 m i hver side.
Fortsæt raglanindt, men luk samtidig 3 m af i begyndelsen af hver p. Når der er taget ind til
raglan i alt (22) 23 (25) 26 gange, hviler de resterende m.

