896014 LANG TRØJE STRIKKET SAMMEN MED ZENTA
Strik disse 6 p i alt 4 (4) 4 (5) gange. Der er nu 143 (153) 161 (159) m. Fortsæt raglanindtagningerne, men nu på hver 2.
p (dvs. hver p fra ret-s) i alt 11 (12) 12 (12) gange SAMTIDIG, tages ind til halsudskæring for 1 m fra retsiden i hver side
på hver anden p: Strik 1 r, 2 r sm strik til der er 3 m tilbage på pinden, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret.
Strik til der ikke er ﬂere m på forstykkerne og lad resten af ærme- og rygmasker hvile til kanter.
Montering: Sy ærmesømmene, sy sammen under ærmerne. Saml ca. 290 (298) 298 (298) m (inkl ærme- og rygmasker)
(delelig med 4 + 2m) i Alma fv. 3 og Zenta op langs forkanter, hals og nakke og strik 5 p. rib (2 r, 2 vr). Luk af i rib.

896014 LÅNG KOFTA STICKAD TILLSAMMANS MED ZENTA
Sticka dessa 6 v totalt 4 (4) 4 (5) gånger. Det är nu 143 (153) 161 (159) m. Fortsätt med raglanminskningarna, men nu
på vartannat v (dvs. varje v från rätsidan) totalt 11 (12) 12 (12) gånger SAMTIDIGT, minskas för halsringningen med 1
m från rätsidan i var sida på vartannat v: Sticka 1 rm, 2 rm tillsammans sticka tills det är 3 m kvar på stickan, lyft 1 m rät,
1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm.
Sticka till det inte är ﬂera m på framstyckena och låt resten av ärm- och bakstyckets m vila till kanter.
Montering: Sy ärmsömmarna, sy ihop under ärmarna. Plocka upp ca. 290 (298) 298 (298) m (ink. ärm- och bakstyckets
m) (delbart med 4 + 2 m) i Alma fg. 3 och Zenta utmed framkanterna, halsringningen och nacken och sticka 5 v. resår
(2 rm, 2 am). Maska av i resår.

