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For- og bagstykke: Arb strikkes nedefra frem og tilbage. Første p = vrangside. Slå 191 (207) 227 (243) 261 m op på
p nr. 4 og strik 3 cm rib begynd med 1 r kant-m, *1 vr, 1 r* gentag *-*, slut p med 1 vr, 1 r kant-m, (således at forkanter
bliver ens i begge sider). Luk fra retsiden af til knaphul, på højre forstk, ved at strikke 4 m rib (inkl kant-m), slå om, 2
m sm, strik 3 m rib. Fortsæt i rib til arb måler 12 cm. Skift til p nr. 4,5 og sæt en markør efter 50 (54) 59 (63) 68 m og
igen efter yderligere 91 (99) 109 (117) 125 m, for at markere de 2 forstykker og bagstykket. De yderste 9 m i hver side
strikkes fortsat i rib, resten strikkes i glatstrik. Strik til arb måler 33 cm. = OBS! Strik yderligere 3 knaphuller, når arb
måler henholdsvis 13, 23 og 33 cm.
Luk af til ærmegab, ved at lukke 3 m på hver side af de 2 markører = 47 (51) 56 (60) 65 m til forstykkerne, og 85 (93) 103
(111) 119 m til bagstykket. Bryd garnet og lad arb hvile.
Raglan: Strik alle m ind på samme p forstykke/ærme/bagstykke/ærme/forstykke = 327 (359) 391 (427) 453 m. Sæt
en markør ved hver samling. På næste p tages der ind til raglan/forkanter således: strik de 9 rib m, strik 1 r, strik 2 m
r sm, *strik til 3 m før markør, tag en m løst af, 1 r, træk den løse m over, 1 r, markør, 1 r, 2 m r sm*, gentage fra *-* ved
hver markør. Strik til der er 12 m tilbage på p, strik 2 m sm i drejet r, 1 r, strik de 9 m rib = 10 m mindre på p. Fortsæt
indtagningerne til hals på hver 4. p i alt 9 (10) 11 (12) 13 gange, og indtagningerne til raglan på hver 2. p i alt 28 (30) 33
(36) 38 gange. Lad de yderste 9 m i hver side hvile og luk de resterende 67 (81) 87 (97) 105 m af.
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Fram- och bakstycke: Arbetet stickas nerifrån fram och tillbaka, första v = arbetets avigsida. Lägg upp 191 (207) 227
(243) 261 m på st. 4 och sticka 3 cm resår börja med 1 rät kant-m, *1 rm, 1 am* upprepa *-* avsluta med 1 am, 1 rät
kant-m (detta så att framkanterna blir lika i båda sidor). Maska av från rätsidan till knapphål, på höger framstycke,
genom att sticka 4 m resår (inkl kant-m), 1 omslag, 2 m tills, sticka 3 m resår. Fortsätt i resår till arbetet mäter 12 cm.
Byt till st. 4,5 och sätt en markör efter 50 (54) 59 (63) 68 m och igen efter ytterligare 91 (99) 109 (117) 125 m, för att
markera de 2 framstyckena och bakstycket. De yttersta 9 m i var sida stickas fortsatt i resår, resten stickas i slätstickning.
Sticka till arbeyet mäter 33 cm. =OBS! Det stickas ytterligare 3 knapphål, när arbetet mäter respektive 13, 23 och 33 cm.
Maska av till ärmhål, genom att maska av 3 m på var sida om de 2 markörerna = 47 (51) 56 (60) 65 m till framstyckena,
och 85 (93) 103 (111) 119 m till bakstycket. Tag av garnet och låt arbetet vila.
Raglan: Sticka in alla m på samma sticka framstycke/ärm/bakstycke/ärm/framstycke = 327 (259) 391 (427) 453 m,
sätt en markör på varje del. På nästa v minskas till raglan/halskant så här: sticka de 9 resår-m, sticka 1 rm, sticka 2 rm
tills, *sticka till 3 m före markören, lyft en m, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, markör, 1 rm, 2 rm tills*, upprepa från *-*
vid varje markör, sticka till det är 12 m kvar på v, sticka 2 rm vridna tills, 1 rm, sticka de 9 m resår = 10 m mindre på v.
Fortsätt minskningarna till hals på vart 4:e v totalt 9 (10) 11 (12) 13 gånger, och minskningarna till raglan på vartannat
v totalt 28 (30) 33 (36) 38 gånger. Låt de yttersta 9 m i var sida vila och maska av de resterande 67 (81) 87 (97) 105 m.

