Alice

9-10

4+4 n. S-XL

11+07

by Permin

896246

Raglansweater i striber
Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde:
Længde:

92
54

(96)
(62)

104
62

(112) cm
(62) cm

Garn:
Garnforbrug:
Fv. 11/gl. rosa
Fv. 07/ml. grå

Alice by Permin
3
3

4
4

(5)
(5)

Pinde:

Rundp. (80 cm) & strømpep nr. 10. Rundp (60 cm) nr. 9

Strikkefasthed:

12 m x 18 omg glat på p nr. 10 = 10 x 10 cm.
Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

(4)
(4)

ngl.
ngl.

Sweateren strikkes oppefra og ned på rundpind.
Striber: 12 (14) 14 (14) omgange i hver fv. Fv. 11/gl. rosa & Fv. 07/ml. grå.
Bærestykke: Slå 72 (80) 88 (96) m op i fv. 11/gl. rosa på rundp. nr. 9 og strik 1 omg glat. Skift til rundp. nr. 10 og fortsæt i
glat og striber. På næste omgang sættes et mærke efter 10 (12) 14 (14) m, (ærme) yderligere 26 (28) 30 (34) m (forstykke),
yderligere 10 (12) 14 (14) m (ærme) og igen 26 (28) 30 (34) m (bagstykke).
Tag 1 m ud før sidste m og efter første m ved hver markering = 8 m pr. omg. Tag ud ved at strikke en dr r i lænken mellem
de to m på hver: str. S på hver 2. omg 3 gange og på hver 4. omg 7 gange, de andre størrelser på hver 4. omg. 10 gange.
Der er nu 30 (32) 34 (34) ærmemasker og 46 (48) 50 (54) m til for- og bagstykke = 152 (160) 168 (176) m. Strik til den gl.
rosa stribe er afsluttet.
Lad ærmemaskerne hvile på en maskeholder eller luk dem af midlertidigt, så m ikke bliver for lange.
For- og bagstykke: Slå 10 (10) 12 (14) m op i ml. grå under hvert ærme = 112 (116) 124 (136) m til for- og bagstykke.
Fortsæt rundt i glat. Strik 4 striber eller ønsket længde. På sidst omg. inden ribben tages 12 (12) 14 (16) m ind jævnt
fordelt = 100 (104) 110 (120). Afslut med 4 cm rib i ml. grå (1 r, 1 vr). Luk løst af.
Ærmer: Saml m som hviler op ved ærmet i og saml 10 (10) 12 (14) m op over dem som blev slået op under ærmet = 40
(42) 46 (48) m. Sæt en maskemarkør midt under ærmet, og strik rundt med strømpep. nr. 10 i striber.
Tag 1 m ud før sidste m og efter første m ved maskemarkør. Tag ud ved at strikke en dr r i lænken mellem de to m på hver
12. (14.) 14 (14) omg 4 gange
Strik 5 striber eller ønsket længde. Strik ca. hver 3. og 4. m sm omgangen rundt og afslut med 4 cm rib i ml. grå (1 r, 1 vr).
Luk af løst af.
Montering: Saml 68 (70) 74 (78) m op i ml. grå rundt i halskanten på strømpepinde nr. 9 og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Hæft
ender og blusen er færdig.

