899118 RAGLANBLUSE I HALVPATENT
Tag ind på denne måde på hver 6. omg; dvs på hver omg med indtagninger tages 16 m ind. Når der er taget ind 6 (7) 8 (9) gange = 180
(184) 188 (192) m, hviler forstykkets midterste 23 (25) 27 (29) m til hals og arbejdet strikkes færdig frem og tilbage på rundp. Fortsæt
raglan-indt på hver 4. omg, 5 gange og luk samtidig 2 m af i begyndelsen af hver p til halsrunding 3 gange = 65 (67) 69 (71) m. Lad m
hvile.
Montering: Strik med rundp nr. 6 m op langs halsudskæringen, inkl de hvilende m og 5 nye m ved de aﬂukkede m i hver side. Tag
ind over ærmerne ved at strikke 3 r sm 5 gange på hvert ærme og strik 2 m sm 3 gange på bagstykket = 92 (96) 100 (104) m. Strik 4
cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. Sy sammen under ærmerne.
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Rundst. (80 cm) och strumpst 6 och 7 mm.

ngl.

Bak/framstycke: Lägg upp 164 (176) 188 (200) m på rundst. 6 mm och sticka 4 cm resår (1 rm, 1 am). Byt till rundst 7 mm och fortsätt
sticka runt i halvpatent. När arb mäter 34 cm delas för ärmhålen så här: Maska av 1 m, sticka 81 (87) 93 (99) m, maska av 1 m, sticka 81
(87) 93 (99) m. Låt arb vila medan ärmarna stickas. Det är 1 am ytterst i var sida på både fram- och bakstycke.
Ärmar: Lägg upp 42 (44) 46 (50) m på strumpst. 6 mm och sticka 4 cm resår (börja varvet med 1 am). Byt till strumpst. 7 mm och
fortsätt sticka runt i halvpatent. När arb mäter 6 (6) 5 (5) cm stickas ökningar (dvs varje gång det ökas blir det 2 nya m). Sticka
ökningarna i varvets 2:a m (= 1 rätm). De nya m stickas i halvpatent. Sticka ökningarna med 3 (3) 2½ (2½) cm:s mellanrum totalt 9
(10) 11 (11) gånger, men nästa gång det ökas, stickas ökningarna i varvets sista m (= 1 rätm), fortsätt på detta vis med ökning i 2:a
och sista m på v. Efter alla ökningar är det 60 (64) 68 (72) m.
Sticka tills ärmen mäter 42 (41) 40 (40) cm. Maska nu av varvets första rätm (= insidan på ärmen). Låt de återstående 59 (63) 67 (71)
m vila. Sticka en likadan ärm till.
Raglan: Sätt delarna på samma rundst. 7 mm och fortsätt sticka runt på alla m, och på 1:a varvet stickas 2 am tillsammans på varje
del = 276 (296) 316 (336) m. Märk de 4 sammanstickade m. Låt varven börja bak vid märkm i höger sida på bakstycket (märkm är
avigm).
Minska nu på var sida om märkm på nästa varv, och patentm stickas så här:
Efter mä
märk-m: Stick in höger sticka i m under maskan på vänster sticka (som om du skulle sticka en patent-m), lyft den över till höger
sticka (2 öglor), 2 am tillsamman, lyft den lösa m (2 öglor) över = 2 minskade m.
Fö
öre mä
märk-m: Sticka till 3 m före märk-m, sticka 3 rm tillsammans, men när höger sticka stickas genom m vid sidan av märk-m stickas
den genom m under m på varvet (som patent-m) = 2 minskade m.
Minska på detta sätt på vart 4:e varv; dvs på varje varv med minskningar minskas 16 m. När det är minskat 6 (7) 8 (9) gånger (= 180
(184) 188 (192) m), låt framstyckets mittersta 23 (25) 27 (29) m vila för halsringningen och arbetet stickas färdigt fram och tillbaka på
rundst. Fortsätt minska för raglan på vart 4:e varv 5 ggr och maska samtidigt av 2 m i början på varje varv för halsringningen 3 gånger
= 65 (67) 69 (71) m.
Montering: Sy ihop under ärmarna. Plocka upp med rundst. 6 mm utmed halsringningen, inkl de vilande m och 5 nya m vid de
avmaskade i varsida. Minskas över ärmarna genom att sticka 3 rm tillsammans 5 gånger på varje ärm och sticka 2 m tillsammans 3
gånger på bakstycket = 92 (96) 100 (104) m. Sticka 4 cm resår (1 rm, 1 am). Maska av i resår.

