898110 HULMØNSTERBLUSE MED LOMMER
Ryg: Slå 110 (118) 126 (130) m op på p nr. 3 og strik rib. Første p er fra vr-s og strikkes: Kantm ret, 1 vr, strik (2 ret, 2
vr) p hen, slut med 2 ret, 1 vr, kantm ret. Fortsæt i rib som m viser (kantm strikkes ret på alle p) til ribben måler 10
cm. Slut fra vr-s, hvor der tages jævnt ind til 98 (104) 110 (116) m. Skift til p nr. 3½ og hulmønster efter diagrammet.
Begynd ved A og slut ved B. Den yderste m i begge sider er fortsat kantm og er ikke vist i diagrammet. Strik til
arb måler 48 (49) 50 (51) cm. Lad de midterste 44 m hvile til hals og strik hver side færdig for sig, idet der lukkes
af til skrå skulder på hver p fra ærmegabssiden for 9,9,9 (10,10,10) 11,11,11 (12,12,12) m. Strik den anden side
magen til.
Forstykke: Strikkes som ryggen til arb måler 40 (41) 42 (43) cm. Lad de midterste 24 m hvile til hals og strik hver
side færdig for sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, for 3,2,2,1,1,1 m. Luk af til skrå skulder i samme højde
som på ryggen. Strik den anden side magen til.

898110 HÅLMÖNSTRAD JUMPER MED FICKOR
Bakstycke: Lägg upp 110 (118) 126 (130) m på st. 3 och sticka resår. Första v är från avig-s och stickas: Kantm
rät, 1 am, sticka (2 rm, 2 am) v ut, sluta med 2 rm, 1 am, kantm rät. Fortsätt sticka resår som m visar (kantm stickas
rät på alla v) tills resåren mäter 10 cm. Sluta från avig-s, och här minskas jämnt fördelat till 98 (104) 110 (116) m.
Byt till st. 3½ och sticka hålmönster efter diagrammet. Börja vid A och sluta vid B. Den yttersta m i var sida är
fortfarande kantm och är inte med i diagrammet. Sticka tills arb mäter 48 (49) 50 (51) cm. Låt de mittersta 44
m vila för halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig, och det avmaskas för sned axel på varje v från
ärmhålssidan med 9,9,9 (10,10,10) 11,11,11 (12,12,12) m. Sticka den andra sidan likadan.
Framstycke: Stickas som bakstycket tills arb mäter 40 (41) 42 (43) cm. Låt de mittersta 24 m vila för halsringningen
och sticka var sida färdigt var för sig. Maska av vid halssidan, på vartannat v, med 3,2,2,1,1,1 m. Maska av för sned
axel vid samma höjd som på bakstycket. Sticka den andra sidan likadan.

