
BLUSE MED STRIBET ÆRMER

Størrelse: (S) M (L) XL  

Overvidde: (86) 92 (102) 110 cm
Hel længde: (54) 55 (56) 57 cm 

Garn: Zenta by Permin
Garnforbrug:   
Fv. 01/kit (5) 5 (6) 6 ngl. 
Fv. 33/syren (1) 1 (1) 1 ngl.
Fv. 31/lys petrol (1) 1 (1) 1 ngl. 
Fv. 20/aqua (1) 1 (1) 1 ngl. 
Fv. 27/blå (1) 1 (1) 1 ngl. 

Pinde: Rundp 3 mm (40 + 80 cm) & 3½ mm (80 cm). Jumperp. 3 + 3½ 

Strikkefasthed: 22 m x 28p glatstrik på p. 3½= 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet ret, p=pinde, m=maske, omg=omgang, arb=arbejdet. 

Striber: 6 p kit, 8 p aqua, 4 p syren, 2 p lys petrol, 8 p blå,

Ryg & forstykke: Slå (188) 204 (224) 244 m op med kit på rundp 3 og strik 10 cm rib (2r, 2vr), sæt en markør i starten af 
arb og igen efter (94) 102 (112) 122 m. Skift til p 3½ og strik glat. Strik lige op til arbejdet måler 36 cm. Del arbejdet i for- 
og bagstykke således: Luk (4) 5 (6) 8 m af på hver side af sidesmarkeringerne. Herefter er der (86) 92 (100) 106 m på ryg 
og forstykke. Strik hver del for sig.

Forstykke: Strikkes frem og tilbage i glat. Luk af til ærmegab i begge sider på hver 2. p for (2,1,1,1,1) 3,2,1,1,1 
(3,2,1,1,1,1,1,1) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1 m. Der er nu (74) 76 (78) 80 m på p. Fortsæt lige op til arbejdet fra ærmegabet måler 
(8) 9 (9) 10 cm. På næste p lukkes de midterste (22) 24 (26) 28 m og hver side strikkes op for sig således: *Mod halssiden 
lukkes af på hver 2. p for 2,2,1,1,1,1 m. Der er nu 18 m på p. Strik lige op til arbejdet fra ærmegabet måler (18) 19 (20) 21 
cm og luk samtidig af på sidste p*. Gentag fra * til * for den anden side af forstykket, blot spejlvendt.  

Ryg: Strikkes som forstykket til der er lukket af til ærmegab. Fortsæt lige op til arbejdet fra ærmegabet måler (16) 17 (18) 
19 cm. På næste p lukkes de midterste (36) 38 (40) 42 m og hver side strikkes for sig således: *Strik 1 p, på næste p lukkes 
1m af mod halssiden, der er nu 18 m på p. Strik yderligere 2 p og luk så alle m af*. Gentag fra * til * for den anden side af 
bagstykket, blot spejlvendt.    

Ærmer: Slå (40) 44 (48) 48 m op på jumperp. 3 og strik 20 cm striber (se beskrivelse øverst) i rib (2r, 2vr). Skift til p 3½ og 
strik glat i kit. SAMTIDIG påbegyndes udtagninger på hver 3. p i alt (17) 18 (18) 20 gange, tag ud således: Strik 1 r, strik 1 dr 
r i lænken mellem maskerne, fortsæt til der mangler 1 m, strik 1 dr r i lænken mellem maskerne, 1 r = (74) 80 (84) 88 m på 
omgangen. Strik lige op til ærmet måler 42 cm. 

Tag ind til ærmekuppel i begge sider på hver 2. pind for 5, 3 m (alle størrelser), herefter for 1 m (22) 23 (25) 26 gange. Luk 
de resterende (14) 18 (18) 20 m af på næste p. Strik det andet ærme magen til. 

Montering og halskant: Sy alle sømme og sy ærmerne i.
Saml ca. (104) 108 (112) 116 m op langs i halskanten på rundp. 3 (40 cm) og strik 4 cm rib (2 r, 2 vr). Luk ikke for stramt af. Hæft 
alle ender.

Vi elsker at se hvad I strikker, så følg os gerne på Instagram @bypermin og @carlperminsv, og del gerne dit arbejde og din process 
med hashtagget #bypermin.



JUMPER MED RANDIGA ÄRMAR

Storlekar: (S) M (L) XL  

Bröstvidd: (86) 92 (102)   110 cm
Hel längd: (54) 55 (56) 57 cm 

Garn:   Zenta by Permin
Garnåtgång:   
Fg. 01/kit (5) 5 (6) 6 nyst. 
Fg. 33/syren (1) 1 (1) 1 nyst. 
Fg. 31/ljus petrol (1) 1 (1) 1 nyst.  
Fg. 20/aqua (1) 1 (1) 1 nyst.  
Fg. 27/blå (1) 1 (1) 1 nyst.  

Stickor: Rundstickor 3 mm (40 + 80 cm), & 3½ mm (80 cm). 
 Jumperst. 3 + 3½ mm.

Masktäthet: 22 m x 28 v slätstickning med st. 3½  = 10 x 10 cm
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten. 

rm=rät, am=avig, vr rm=vriden rät, st= sticka, m=maska, v=varv, arb=arbetet 

Ränder: 6 v kit, 8 v aqua, 4 v syren, 2 v ljus petrol, 8 v blå,

Bak & framstycke: Lägg upp (188) 204 (224) 244 m med kit på rundst. 3 och sticka 10 cm resår (2 rm, 2 am), sätt en 
markör i början på arb och igen efter (94) 102 (112) 122 m. Byt till st. 3½ och sticka slätstickning. Sticka rakt upp till 
arbetet mäter 36 cm. Dela arbetet i fram- och bakstycke så här: Maska av (4) 5 (6) 8 m på var sida om sidmarkeringarna. 
Därefter är det (86) 92 (100) 106 m på bak- och framstycke. Sticka var del var för sig.

Framstycke: Stickas fram och tillbaka i slätstickning. Maska av till ärmhål i var sida på vartannat v med (2,1,1,1,1) 3,2,1,1,1 
(3,2,1,1,1,1,1,1) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1 m. Det är nu (74) 76 (78) 80 m på st. Fortsätt rakt upp till arbetet från ärmhålen mäter 
(8) 9 (9) 10 cm. På nästa v avmaskas de mittersta (22) 24 (26) 28 m och var sida stickas var för sig så här: *Vid halssidan 
avmaskas på vartannat v med 2,2,1,1,1,1 m. Det är nu 18 m på st. Sticka rakt upp till arbetet från ärmhålet mäter (18) 19 
(20) 21 cm och maska samtidigt av på sista v*. Upprepa från * till * på den andra sidan av framstycket, men spegelvänt.  

Bakstycke: Stickas som framstycket till det är avmaskat till ärmhålen. Fortsätt rakt upp till arbetet från ärmhålen mäter (16) 
17 (18) 19 cm. På nästa v avmaskas de mittersta (36) 38 (40) 42 m och var sida stickas var för sig så här: *Sticka 1 v, på nästa 
v avmaskas 1 m vid halssidan, det är nu 18 m på st. Sticka ytterligare 2 v och maska av alla m*. Upprepa från * till * på den 
andra sidan av bakstycket, men spegelvänt.    

Ärmar: Lägg upp (40) 44 (48) 48 m på jumperst. 3 och sticka 20 cm ränder (se beskrivningen överst) i resår (2 rm, 2 am). Byt 
till st. 3½ och sticka slätstickning i kit. SAMTIDIGT påbörjas ökningar på vart 3:e v totalt (17) 18 (18) 20 gånger, öka så här: 
Sticka 1 rm, sticka 1 vr rm i länken mellan maskorna, fortsätt till det återstår 1 m, sticka 
1 vr rm i länken mellan maskorna, 1 rm = (74) 80 (84) 88 m på varvet. Sticka rakt upp till ärmen mäter 42 cm. 

Minska till ärmkupan i var sida på vartannat v med 5, 3 m (alla storlekar), därefter med 1 m (22) 23 (25) 26 gånger. Maska av 
de resterande (14) 18 (18) 20 m på nästa v. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

Montering og halskant: Sy alla sömmarna och sy i ärmarna.
Plocka upp ca. (104) 108 (112) 116 m utmed halskanten på rundst. 3 (40 cm) och sticka 4 cm resår (2 rm, 2 am). Maska inte av 
för stramt. Fäst alla ändar.

Vi älskar att se vad ni stickar, så följ oss gärna på Instagram @bypermin & @carlperminsv och dela gärna ditt arbete och din process 
med hashtaggen #bypermin.


