898046 TOP MED LANGE MASKER
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Garn:
Garnforbrug:

Scarlet by Permin fv. 888025/gul
5
(5)
6

(7)

ngl.

Pinde:

Rundp (60 eller 80 cm) nr. 3 og 4. Strømpep. nr. 3 og 4.

Strikkefasthed:

19 m glatstrik i bredden = 10 cm på p nr. 4.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Lange-m (strikkes over 2 p):
1.p: * slå 2 gange om p, 1 ret *. Gentag fra * til * p hen.
2.p: ret, men lad samtidig omslagene falde.
Mønster: 2 p lange-m og 8 p ret.
Ryg/forstykke: Slå 180 (192) 212 (228) m op på rundp nr. 3 og strik 5 cm rib (1 r, 1 vr). Skift til rundp nr. 4 og fortsæt rundt i mønster. Sæt et mærke som
markerer kroppens sider.
Når arb måler 20 (24) 24 (24) cm tages 1 m ud på hver side af de markerede m. Tag ud med 4 (4) 6 (4) cm’ mellemrum i alt 3 (3) 2 (3) gange = 192 (204)
220 (240) m. Når arb måler 38 cm og 8. p afsluttet i mønsteret, lukkes 10 (10) 10 (12) m af til ærmegab i begge sider, omkring siden dvs. 5 (5) 5 (6) på
hver i side af markeringerne. Henholdsvis 86 (92) 100 (108) m på bagstykke og forstykke.
Ærme: Slå 62 (66) 68 (72) m op på strømpep nr. 3 og strik 5 cm rib. Skift til strømpep nr. 4 og fortsæt rundt i mønster. Strik de første 8 p af ét mønster og
luk 10 (10) 10 (12) m af. Lad de resterende 52 (56) 58 (60) m hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke: Sæt delen ind på rundp. 4 = i alt 276 (296) 316 (336) m. Fortsæt i mønster.
Strik to mønstre og tag herefter én m ind for hver ca. 6 m = 230 (246) 264 (280).
Strik et mønster og tag herefter én m ind for hver ca. 6 m = 192 (210) 220 (234).
Strik et mønster og tag herefter én m ind for hver ca. 6 m = 160 (174) 184 (196).
Strik et mønster og tag herefter én m ind for hver ca. 6 m = 134 (146) 154 (164) m på p.
Skift til rundp nr. 3 og strik 5 cm rib, hvor der på 1 omg strikkes 2 ret sm, for hver 10. m omgangen rundt. Luk af.

898046 TOP MED LÅNGA MASKOR
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Stickor:

Rundst (60 eller 80 cm) 3 och 4 mm, strumpstickor 3 och 4 mm.

Masktäthet:

19 m slätstickning på bredden = 10 cm med st.4
Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Lång-m (stickas över 2 v):
Varv 1: * 2 omslag, 1 rm *. Upprepa från * till * v ut.
Varv 2: rm, men låt samtidigt omslagen falla av st.
Mönster: 2 v långa-m och 8 räta v.
Bak/framstycke: Lägg upp 180 (192) 212 (228) m på rundst. 3 och sticka 5 cm resår (1 rm, 1 am). Byt till rundst. 4 och fortsätt runt i mönster. Sätt
märken som markerar kroppens sidor. När arb mäter 20 (24) 24 (24) cm ökas 1 m på var sida om de markerade m. Öka med 4 (4) 6 (4) cm’s mellanrum
totalt 3 (3) 2 (3) gånger = 192 (204) 220 (240) m. När arb mäter 38 cm och 8:e v är avslutat i mönstret, avmaskas 10 (10) 10 (12) m för ärmhålen i var sida
= 5 (5) 5 (6) m på var sida om markeringarna = 86 (92) 100 (108) m på bakstycke och framstycke.
Ärmar: Lägg upp 62 (66) 68 (72) m på strumpstickor 3 och sticka 5 cm resår. Byt till strumpstickor 4 och fortsätt runt i mönster. Sticka de första 8 v av
ett mönster och maska av 10 (10) 10 (12) m. Låt de återstående 52 (56) 58 (60) m vila och sticka en likadan ärm till.
Ok: Sätt in delarna på rundst. 4 = totalt 276 (296) 316 (336) m. Fortsätt med mönster.
Sticka två mönster och minska därefter en m ca. var 6 m = 230 (246) 264 (280).
Sticka ett mönster och minska därefter en m ca. var 6 m = 192 (210) 220 (234).
Sticka ett mönster och minska därefter en m ca. var 6 m = 160 (174) 184 (196).
Sticka ett mönster och minska därefter en m ca. var 6 m = 134 (146) 154 (164) m på v.
Byt till rundst. 3 och sticka 5 cm resår, där det på 1:a v stickas 2 rm tillsammans, var 10 m varvet runt. Maska av.

