899311 Sweater med forskudte striber
Ryg: Slå 92 (100) 110 (118) m (inkl. 1 kant-m i hver side, der strikkes r på alle p) op på p nr. 3½, med fv. 06.
Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage. Herefter skift til p nr. 4½ og strik glatstrik i striber efter ovenstående
beskrivelse. Når arb måler 58 cm lukkes de midterste 38 (38) 40 (40) m og hver side strikkes færdig for sig.
af. Luk yderligere 1 m af mod halsen, på hver 2. p i alt 2 gange. Når arbejdet måler 60 cm, lukkes de sidste 25
(29) 33 (37) m af til skulder. Strik den anden side på samme måde men spejlvendt.
Forstykke: Strikkes som ryggen til arbejdet måler 50 cm. Herefter lukkes de midterste 24 m af og hver side
strikkes færdig for sig. Luk yderligere 1 m af mod halsen, på hver 2. p i alt 9 (9) 10 (10) gange. Når arbejdet
måler 60 cm lukkes, de sidste 25 (29) 33 (37) m af til skulder. Strik den anden side på samme måde men
spejlvendt.

899311 Sweater med förskjutna ränder
Bakstycke: Lägg upp 92 (100) 110 (118) m (inkl. 1 kant-m i var sida, de stickas räta på alla v) på st. 3½,
med fg. 06. Sticka 4 cm resår (1 rm, 1 am) fram och tillbaka. Därefter byts till st. 4½ och sticka slätstickning
i ränder efter ovanstående beskrivning. När arb mäter 58 cm avmaskas de mittersta 38 (38) 40 (40) m och
var sida stickas färdigt var för sig. Maska av ytterligare 1 m vid halsen, på vartannat v totalt 2 gånger. När
arbetet mäter 60 cm, avmaskas de sista 25 (29) 33 (37) m till axel. Sticka den andra sidan på samma sätt men
spegelvänt.
Framstycke: Stickas som bakstycket till arbetet mäöter 50 cm. Därefter avmaskas de mittersta 24 m och var
sida stickas färdigt var för sig. Maska av ytterligare 1 m vid halsen, på vartannat v totalt 9 (9) 10 (10) gånger.
När arbetet mäter 60 cm avmaskas, de sista 25 (29) 33 (37) m till axel. Sticka den andra sidan på samma sätt
men spegelvänt.

