
  bundfarve, blåbær, farve A

  syren, farve B

  elfenben, farve C

  mørk denim, farve D

  1 dr r i lænken mellem maskerne −
  samme farve som den pågældende
  pinds bundfarve

SWEATER MED MØNSTRET BÆRESTYKKE
Størrelse: (S) M (L) XL  

Overvidde: (88) 96 (104)   112 cm
Modellens vingefang: (156) 158 (160)   162   cm
Hel længde: (58) 60 (62) 64 cm 

Garn:  Esther by Permin
Garnforbrug: (5) 5 (6) 6 ngl. fv. 16, blåbær (Fv. A)
 (1) 1 (1) 1 ngl. fv. 12, syren (Fv. B)
 (1) 1 (1) 1 ngl. fv. 01, elfenben (Fv. C)
 (1) 1 (1) 1 ngl. fv. 11, mørk denim (Fv. D)

Pinde: Rundpinde (40 + 80 cm) samt strømpepinde, 2½ og 3½ mm.

Strikkefasthed: 25 m x 34 p glatstrik på p 3½ = 10 x 10 cm.
 25 m x 31 p mønsterstrik på p 3½ = 10 x 10 cm

Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet, p=pinde, m=maske, sm=sammen
oti=overtræksindtagning: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.

Modellen strikkes oppefra.

Bærestykke: Slå (120) 120 (128) 128 m op over to pinde på den korte rundp 2½ med fv. A. Saml arbejdet til en ring og markér omgangens start, dette 
er midt bag. Strik 6 omg rib, 2r+2vr. Skift til p 3½ og glatstrik. 

Nu fortsættes efter diagrammet, som gentages (15) 15 (16) 16 gange. Det kan være en fordel at sætte mærker mellem hver mønsterrapport. Når 
diagrammet er strikket igennem, er der (330) 330 (352) 352 m på pinden. Fortsæt i glatstrik med fv. A.

Str. M: Strik 2 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt.Str. M: Strik 2 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt.Str. M:
Str. L: Strik 4 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt.Str. L: Strik 4 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt.Str. L:
Str. XL: *Strik 3 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt*. Gent. fra * til * yderligere én gang. Str. XL: *Strik 3 omg lige op. På næste omg tages 16 m ud jævnt fordelt*. Gent. fra * til * yderligere én gang. Str. XL:
Alle str.: Der er nu (330) 346 (368) 384 m på omg, og bærestykket måler ca. (18) 19 (20) 21 cm. Hvis der mangler lidt i højden kan du evt. strikke et par Alle str.: Der er nu (330) 346 (368) 384 m på omg, og bærestykket måler ca. (18) 19 (20) 21 cm. Hvis der mangler lidt i højden kan du evt. strikke et par Alle str.:
omg lige op.  

Krop: Kroppen strikkes fortsat i glatstrik med fv. A. På første omg sættes ærmernes m i hvil på en tråd og der slåes nye m op under hvert ærme således: 
Strik (46) 50 (54) 57 m, *sæt de næste (72) 73 (76) 77 m i hvil og slå samtidig (17) 20 (22) 25 nye m op*, strik (93) 100 (108) 115 m, gent. fra * til * og strik 
herefter de sidste (47) 50 (54) 58 m. Der er nu (220) 240 (260) 280 m på omg.  

Strik lige op til arbejdet måler (52) 54 (56) 58 cm fra skulderen. Skift til p 2½ og strik 6 cm rib, 2r+2vr. Luk lidt løst af i rib.

Ærmerne: Ærmet strikkes fortsat i glatstrik med fv. A. Fordel maskerne til det ene ærme på strømpepinde 3½. Start midt under ærmet og strik (8) 
10 (11) 12 m op i kroppen, strik r henover ærmets masker, strik yderligere (9) 10 (11) 13 m op i kroppen. Der er nu (89) 93 (98) 102 m på omg. Markér 
omgangens start. 

Strik rundt i glatstrik og tag ind på 4. omg således: 2 r sm (oti), strik til der mangler 2 m, 2 r sm. Gentag 
indtagningerne på hver (8./9.) 8. (7./8.) 7. omg til der er taget ind i alt (18) 18 (20) 21 gange. Der er nu (53) 57 
(58) 60 m på omgangen. Fortsæt lige op til ærmet måler (45) 44 (44) 43 cm fra ærmegabet (eller ønsket længde 
minus 6 cm). På næste omgang tages (1) 1 (2) 0 m ind. Skift til p 2½ og strik 6 cm rib, 2r+2vr. Luk lidt løst af i rib.

Strik det andet ærme magen til. 

Hæft alle ender. 

Design og opskrift: Ninette Hartwich



SWEATER MED MÖNSTRAT OK
Storlek: (S) M (L) XL  

Bröstvidd: (88) 96 (104)   112 cm
Modellens vingfång: (156) 158 (160)   162   cm
Hel längd: (58) 60 (62) 64 cm 

Garn:  Esther by  Permin
Garnåtgång: (5) 5 (6) 6 nyst. fg. 16, blåbär (Fg. A)
 (1) 1 (1) 1 nyst. fg. 12, syren (Fg. B)
 (1) 1 (1) 1 nyst. fg. 01, elfenben (Fg. C)
 (1) 1 (1) 1 nyst. fg. 11, mörk denim (Fg. D)

Stickor: Rundstickor (40 + 80 cm) samt strumpstickor 2½ och 3½ mm.

Masktäthet: 25 m x 34 v slätstickning med st 3½ = 10 x 10 cm
 25 m x 31 v mönsterstickning med st 3½ = 10 x 10 cm
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden, v=varv, st=sticka, m=maska, tills=tillsammans  
ödhpt=överdragshoptagning: Lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över.

Modellen stickas uppifrån.

Ok: Lägg upp (120) 120 (128) 128 m på två stickor på den korta rundst 2½ med fg. A. Slut arbetet till en ring och markera varvets början, detta är mitt 
bak. Sticka 6 v resår, 2 rm+2 am. Byt till st 3½ och slätstickning. 

Fortsätt nu efter diagrammet, som upprepas (15) 15 (16) 16 gånger. Det kan vara en fördel att sätta märken mellan varje mönsterrapport. När 
diagrammet är stickat igenom, är det (330) 330 (352) 352 m på stickan. Fortsätt i slätstickning med fg. A.

Storl. M: Sticka 2 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat.Storl. M: Sticka 2 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat.Storl. M:
Storl. L:  Sticka 4 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat.Storl. L:  Sticka 4 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat.Storl. L:
Str. XL: *Sticka 3 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat *. Upprepa från * till * ytterligare en gång. Str. XL: *Sticka 3 v rakt upp. På nästa v ökas 16 m jämnt fördelat *. Upprepa från * till * ytterligare en gång. Str. XL:
Alla storl.: Det är nu (330) 346 (368) 384 m på v, och oket mäter ca. (18) 19 (20) 21 cm. Om det fattas lite i höjden kan du evt. sticka ett par v rakt upp.  Alla storl.: Det är nu (330) 346 (368) 384 m på v, och oket mäter ca. (18) 19 (20) 21 cm. Om det fattas lite i höjden kan du evt. sticka ett par v rakt upp.  Alla storl.:

Kropp: Kroppen stickas fortfarande i slätstickning med fg. A. På första v sätts ärmarnas m  att vila på trådar och det läggs upp nya m under varje ärm så 
här: Sticka (46) 50 (54) 57 m, *sätt de nästa (72) 73 (76) 77 m att vila och lägg samtidigt upp (17) 20 (22) 25 nya m*, sticka (93) 100 (108) 115 m, upprepa 
från * till * och sticka därefter de sista (47) 50 (54) 58 m. Det är nu (220) 240 (260) 280 m på v.  

Sticka rakt upp till arbetet mäter (52) 54 (56) 58 cm från axlarna. Byt till st 2½ och sticka 6 cm resår, 2 rm+2 am. Maska av lite löst i resår.

Ärmar: Ärmarna stickas fortfarande i slätstickning med fg. A. Fördela maskorna till den ena ärmen på strumpstickor 3½. Börja mitt under ärmen och 
plocka upp (8) 10 (11) 12 m i kroppen, sticka över ärmens maskor, plocka upp ytterligare (9) 10 (11) 13 m i kroppen. Det är nu (89) 93 (98) 102 m på v. 
Markera varvets början. 

Sticka runt i slätstickning och minska på 4:e v så här: 2 rm tills (ödhpt), sticka till det återstår 2 m, 2 rm tills.
Upprepa minskningarna på vart (8:e/9:e) 8:e (7:e/8:e) 7:e v till det är minskat totalt (18) 18 (20) 21 gånger. 
Det är nu (53) 57 (58) 60 m på varvet. Fortsätt rakt upp till ärmen mäter (45) 44 (44) 43 cm från ärmhålet (eller 
önsked längd minus 6 cm). På nästa varv minskas (1) 1 (2) 0 m. Byt till st 2½ och sticka 6 cm resår, 2 rm+2 am. 
Maska av lite löst i resår.

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Fäst alla lösa trådar. 

Design och beskrivning: Ninette Hartwich

  bundfarve, blåbær, farve A

  syren, farve B

  elfenben, farve C

  mørk denim, farve D

  1 dr r i lænken mellem maskerne −
  samme farve som den pågældende
  pinds bundfarve

bottenfärg, blåbär, färg A

syren, färg B

elfenben, färg C

mörk denim, färg D

1 vr rm i länken mellan maskorna -

samma färg som det pågående

varvets bottenfärg


