Bakstycke: Lägg upp (74) 78 (86) 90 m på st 4½ och sticka resår. Första v är från avig-s
och stickas: Sticka (2 am, 2 rm) v ut, sluta med 2 am. Fortsätt sticka resår som m visar tills
resåren mäter 3 cm. Sista v är från avig-s och här minskas jämnt fördelat till (69) 75 (81) 87
m. Byt till st 5 och sticka omvänd slätstickning. När arb mäter 31 cm stickas flätor så här
(från arbetets rät-s): (6) 3 (6) 3 am, * sätt 2 m på en flätst framför arb, sticka (1 rm, 1 rm i
bakre maskbågen) i samma m, sticka flätst m räta, 3 am *. Upprepa från * till* v ut, sluta med
ytterligare (3) 0 (3) 0 am = (79) 87 (93) 101 m.
Varv 2: (6) 3 (6) 3 rm, ** 4 am, 3 rm **. Upprepa från ** till ** v ut, sluta med ytterligare (3) 0
(3) 0 rm.
Varv 3 och 4: Sticka som m visar, men maska samtidigt av (5) 6 (7) 8 m i början på v. Låt de
resterande (69) 75 (79) 85 m vila och sticka framstyckena och ärmarna.
Raglan: Sätt delarna på rundst 5 = (233) 243 (259) 269 m. Sticka från rät-s fram och tilbaka.
Sticka som m visar (första och sista m på v är fortfarande kant-m och de övriga m stickas
räta eller aviga som m visar), men sticka 2 rm tillsammans vid varje del = märk-m. OBS!
Kontrollera att mönstret är lika på var sida om märk-m.
Det är nu (229) 239 (255) 265 m.
Sticka flätmönster och raglanminskningar som beskrivs här.
Raglan: Minska för raglan omkring märk-m på varje v från rät-s så här: Sticka till 2 m innan
första märk-m, sticka 2 m tillsammans, sticka märk-m avig, sticka 2 m tillsammans i bakre
maskbågarna. Minska på samma sätt omkring de 3 övriga märk-m = 8 minskn. OBS! Sticka
m räta eller aviga tillsammans beroende på vilket som passar bäst in i mönstret. Om 2:a m
från märk-m är en rät-m stickas m räta eller räta i bakre maskbågarna tillsammans. Om 2:a
m från märk-m är en avig-m stickas m aviga eller aviga i bakre maskbågarna tillsammans.
Flätor: När det är stickat 5 v efter senaste flätorna, stickas flätor på nästa v på alla 4 rm så
här: Sätt 2 m på en flätst framför arb, 2 rm, sticka flätst m räta. Sticka därefter flätor på vart
6:e v på resten av arb.
När det är minskat för raglan (14) 15 (16) 17 gånger, låt de yttersta 7 m vila i var sida.
Fortsätt med raglanminskn, men maska samtidigt av 3 m i början på varje v. När det är
minskat för raglan totalt (22) 23 (25) 26 gånger, låt de resterande m vila.

