
Esther babytrøje eller bluse
Størrelse: 3 (6) 12 (24) måneder

Brystvidde: 50 (53) 56 (59) cm
Hel lændge, ca: 27 (30) 33 (36) cm

Garn: Esther by Permin
Garnforbrug:                       
Trøje:
Rød 883414 1 (1) 2 (2) nøgler
Safran 883427 1 (1) 1 (1) nøgler

Bluse:
Blå 883437 1 (1) 2 (2) nøgler
Beige 883402 1 (1) 1 (1) nøgler

Tilbehør:
Små knapper trøje 8 (9) 10 (11) stk
Små knapper bluse 4 (5) 6 (7) stk

Strikkepinde: Rundpinde 2,5 mm og 3,5 mm (40 cm). Tips: Slå op over 2 pinde.

Strikkefasthed: 26 m x 38 p glatstrikning = 10 x 10 cm på p 3,5 mm.
                              Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Forkortelser: m = maske, p = pind, r = ret, vr = vrang, km = kantmaske, sm = sammen, M = markering.

Stribet trøje i rød/safran: Strikkes frem og tilbage på p.
Bag/forstykke: Slå 127 (135) 143 (151) m op på rundp 2,5 mm med rød (=grundfarve) og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Skift til rundp 3,5 mm 
og strik glatstrikning i striber - 2 p i hver farve. Sæt en markering (M) i hver side - forstykker 31 (33) 35 (37) m og bagstykke 65 (69) 
73 (77) m. Strik lige op til arbejdet måler 15 (17) 19 (21) cm. På næste p fra retsiden lukkes af til ærmegab - 2 m på hver side af M = 
forstykker 29 (31) 33 (35) og bagstykke 61 (65) 69 (73) m.
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Stribet bluse i blå/beige: Strikkes rundt.
Bag/forstykke: Slå 130 (138) 146 (154) m op på rundp 2,5 mm med blå (= grundfarve) og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). OBS! Hvis man vil 
strikke for- og bagstykke hver for sig slås 67 (71) 75 (79) m op = 1 km i hver side.
Skift til rundp 3,5 mm og strik glatstrikning i striber - 2 p i hver farve. Sæt en markering (M) i hver side - 65 (69) 73 (77) m. Strik lige op 
til arbejdet måler 15 (17) 19 (21) cm. På næste p fra retsiden lukkes af til ærmegab - 2 m på hver side af M = 61 (65) 69 (73) m til for- 
og bagstykke. Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer: Slå 32 (32) 34 (34) m op på p 2,5 mm i grundfarven og strik frem og tilbage. Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Skift til rundp 3,5 mm og 
strik glatstrikning i striber som bag/forstykket. Tag ud jævnt fordelt på første p til 45 (49) 53 (57) m. Tag 1 m ud i hver side på hver 6. p 
- 4 (4) 5 (5) gange = 53 (57) 63 (67) m. Når ærmet måler 15 (17) 19 (21) lukkes 3 m af i hver side = 47 (51) 57 (61) m. Lad arbejdet hvile. 
Strik et ærme magen til.

Bærestykke: Sæt delene på rundp 3,5 mm. Rød/safran trøje: Forstykke, ærme, bagstykke, ærme = 213 (229) 249 (265) m på p. 
Blå/beige bluse: Forstykke, ærme, bagstykke, ærme = 216 (232) 252 (268) m på p. Sæt en markering (M) mellem alle delene (= 4 
markeringer). Fortsæt i glatstrikning og striber. SAMTIDIG på blå/beige bluse lukkes af for 3 m midt for på forstykket til slids, når 
arbejdet måler 15 (17) 19 (21) cm og der strikkes nu frem og tilbage på p.
På 2. p påbegyndes nu indtagninger til raglan fra retsiden således: *4 m før M: Løft 1 r af, strik 1 r, træk den løftede m over den 
strikkede m, strik 2 r. Efter M strikkes 2 r, 2 r sm*, gentag *-* ved hver M (8 m mindre pr. p). Fortsæt med indtagningerne på hver anden 
p i alt 19 (21) 23 (25) gange. SAMTIDIG (bluse): Inden sidste raglanindtagning sættes 6 m på hver side af slids på tråd = 52 (52) 56 (56) 
m tilbage på p. Når alle raglanindtagningerne er lavet, sættes maskerne fra tråden tilbage på p = 64 (64) 68 (68) m. 
Skift til p 2,5 mm og strik 7 p rib (1 r, 1 vr) i grundfarven. Luk af. 

Montering: Saml m op på p 2,5 mm i grundfarven langs den ene side af åbningen, hop over hver 5. m. Strik 6 p rib (1r, 1 vr). Luk af 
fra vrangsiden. Strik på samme måde langs den anden side af åbningen, men på 3. p strikkes knaphuller jævnt fordelt med 3 cm's 
mellemrum. Knaphul strikkes 2 r sm, slå om.
Sy ærmerne i og hæft ender.
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Esther barnkofta eller tröja
Storlek: 3 (6) 12 (24) månader

Bröstvidd: 50 (53) 56 (59) cm
Hel längd, ca: 27 30 33 (36) cm

Garn:  Esther by Permin 
Garnåtgång:
Kofta 
Röd 883414 1 (1) 2 (2) nystan
Saffran 883427 1 (1) 1 (1) nystan

Tröja
Blå 883437 1 (1) 2 (2) nystan
Beige 883402  1 (1) 1 (1) nystan

Tillbehör:
Små knappar kofta  8 (9) 10 (11) st
Små knappar tröja  4 (5) 6 (7) st

Stickor: Rundsticka 2,5 och 3,5 mm 40 cm (tips: Lägg upp över 2 stickor). 

Masktäthet: 26 m x 38 v slätstickning = 10 x 10 cm med st. 3,5 mm.
Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Förkortningar: m = maska, v = varv, rm = rätmaska, am = avigmaska, km = kantmaska, ggr = gånger, tills = tillsammans, M = 
markering.

Randig kofta i röda toner: Stickas fram och tillbaka på stickan.
Bak/framstycke: Lägg upp 127 (135) 143 (151) m på rundsticka 2,5 mm med röd (=grundfärg) och sticka resår (1 rm, 1 am) i 4 cm. 
Byt till rundsticka 3,5 mm och slätstickning i ränder - 2 v i varje färg. Sätt en markering (M) i var sida - framstycken 31 (33) 35 (37) m, 
bakstycke 65 (69) 73 (77) m. Sticka rakt upp till arbetet mäter 15 (17) 19 (21) cm. På nästa v från rätsidan avmaskas för ärmhål - 2 m på 
var sida om M = framstycken 29 (31) 33 (35), bakstycke 61 (65) 69 (73) m. 
Låt arbetet vila och sticka ärmarna.

Randig jumper i blå/beige toner: Stickas runt.
Bak/framstycke: Lägg upp 130 (138) 146 (154) m på rundsticka 2,5 mm med blå (=grundfärg) och sticka runt resår (1 rm, 1 am) i 4 
cm (eller om man vill sticka fram och bakstycke var för sig lägg upp 67 (71) 75 (79) m = 1 km i var sida). Byt till rundsticka 3,5 mm och 
slätstickning med ränder - 2 v i varje färg. Sätt en markering (M) i var sida 65 (69) 73 (77) m. Sticka rakt upp till arbetet mäter 15 (17) 
19 (21) cm. På nästa v från rätsidan avmaskas för ärmhål - 2 m på var sida om M = 61 (65) 69 (73) m till fram och bakstycke. Låt arbetet 
vila och sticka ärmarna.

Ärmar: Lägg upp 32 (32) 34 (34) m på stickor 2,5 mm i grundfärg, sticka fram och tillbaka i resår (1 rm, 1 am) i 4 cm. Byt till rundsticka 
3,5 mm och slätstickning i ränder som fram/bakstycket och öka till 45 (49) 53 (57) m jämnt fördelade på 1:a v. Öka 1 m i var sida 
på vart 6:e v 4 (4) 5 (5) ggr = 53 (57) 63 (67) m. När ärmen mäter 15 (17) 19 (21) cm avmaskas 3 m i var sida = 47 (51) 57 (61) m. Låt 
arbetet vila. Sticka en likadan ärm till.

Ok: Sätt delarna på rundsticka 3,5 mm. För rödrandig kofta: Framstycke, ärm, bakstycke, ärm, framstycke = 213 (229) 249 (265) m. 
För blå/beige tröja: Framstycke, ärm, bakstycke, ärm = 216 (232) 252 (268) m på v. Sätt en markering (M) mellan alla stycken (= 4 
markeringar).  Fortsätt sticka slätstickning i ränder. SAMTIDIGT för blå/beige tröja avmaskas 3 m mitt fram på framstycket för sprund, 
när arbetet mäter 15 (17) 19 (21) cm, fortsätt sticka arbetet fram och tillbaka på stickan.
På 2:a v påbörjas raglanminskningar så här (från rätsidan):*4 m före M: Lyft 1 m rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade 
m, sticka 2 rm. Efter M sticka 2 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* vid varje M (8 m mindre per v). Fortsätt med minskningarna på vartannat 
v totalt 19 (21) 23 (25) ggr SAMTIDIGT (tröja): Innan sista raglanintagning görs sätt 6 m på var sida av sprund/öppning på tråd = 52 
(52) 56 (56) m kvar på stickan. När raglanminskningarna är klara plockas maskorna från tråden tillbaka på stickan = 64 (64) 68 (68) m. 
Byt till sticka 2,5 mm och sticka i grundfärg resår (1 rm, 1 am) i 7 v. Avmaska.

Montering: Plocka upp längs den ena sidan av öppningen på stickor 2,5 mm i grundfärg, hoppa över var 5:e m. Sticka 6 v resår (1 
rm, 1 am). Avmaska från avigsidan. Sticka på samma sätt längs den andra sidan av öppningen, men på 3:e v stickas knapphål jämnt 
fördelade med ca 3 cm mellanrum. Knapphål stickas 2 rm tills, 1 omslag.
Sy ihop ärmen och fäst trådar.
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