896207 Poncho i Alice
Ryg:
(Se opskrift)
Gentag disse 4 pinde = 1 mønster.
Efter 11 mønstre tages 1 maske ud i hver side på hver 2. pind i alt 14 gange inden for
km (stik den drejet, så der ikke kommer et hul) og strik videre så det passer ind i mønsteret = 145 m.
Slå nu på hver 2. pind 5,5,8 m op i hver side til ærme = 181 m.
Strik nu lige op, men for at få ﬁne kanter, strikkes km som beskrevet ovenfor. Når der er strikket 32 mønstre i højden,
lukkes 20 m af på hver 2. p i hver side 2 gange. Luk de sidste 101 m af.
Forstykke:
Strikkes som ryggen, indtil der er strikket 20 mønstre i højden.
Arbejdet deles til V-hals og højre og venstre side strikkes hver for sig.
Luk den midterste m og herefter 1 m af mod halsen, ved at strikke 2 m sammen inden for km på hver 4. p 10 gange.
Strik km som beskrevet ved ærmekant. Strik herefter lige op til arbejdet har samme højde som ryggen og luk af som
på ryggen

896207 Poncho i Alice
Bakstycke:
Se beskrivning
Upprepa dessa 4 varv = 1 mönster.
Efter 11 mönster ökas 1 maska i var sida på vartannat varv totalt 14 gånger innanför km (sticka den vriden, så det inte
blir ett hål) och sticka vidare så det passar in i mönstret = 145 m.
ägg nu upp på vartannat varv 5,5,8 m i var sida till ärmar = 181 m.
Sticka nu rakt upp, men för att få ﬁna kanter, stickas km som beskrivits ovanför. När det är stickat 32 mönster på höjden, avmaskas 20 m på vartannat varv i var sida 2 gånger. Maska av de sista 101 m.
Framstycke:
Stickas som bakstycket, tills det är 20 mönster på höjden.
Arbetet delas till V-hals och höger och vänster sida stickas var för sig.
Maska av den mittersta m och därefter 1 m vid halsen, genom att sticka 2 m tillsammans innanför km på vart 4:e varv
10 gånger. Sticka km som beskrivits vid ärmkanten. Sticka därefter rakt upp tills arbetet har samma höjd som ryggen
och maska av som på bakstycket.

