
BEDSTEFAR T-SHIRT TIL DE STORE
Størrelse: (2) 4 (6) 8 år  

Modellens overvidde: (68) 72 (76)   80 cm
Modellens vingefang: (88) 96 (104) 114 cm
Hel længde: (36) 40 (44) 48 cm 

Garn:  Zenta by Permin
Garnforbrug:
Fv. 883311/lysegrå (Fv. A) (2) 2 (2) 3 ngl.
Fv. 883324/mørk grå (Fv. B) (2) 2 (2) 2 ngl. 

Tilbehør: 4 knapper, 18 mm
   
Pinde: Rundpind (40 + evt. 60 cm) 3½ og 4 mm
 Strømpepinde 3½ og 4 mm

Strikkefasthed: 22 m x 32 p glatstrik på p 4 = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet, omg=omgange, m=maske, sm=sammen

Modellen strikkes oppefra og ned, i ét stykke. Efterfølgende strikkes stolpelukning.   

Bærestykke: Bærestykket strikkes frem og tilbage så der kan komme stolpelukning efterfølgende. Slå (62) 66 (70) 74 m op på den korte 
rundpind 3½ med Fv. A - slå op på 2 pinde, så opslagskanten ikke bliver for stram. Strik 2 p r, 1. p er på arbejdets vrangside. 
Strik 1 p r og sæt samtidig mærker (M) til raglanudtagninger således: (10) 11 (13) 14 r, M, (9) 9 (8) 8 r, M, (24) 26 (28) 30 r, M, (9) 9 (8) 8 r, 
M, (10) 11 (13) 14 r. Arbejdet er nu inddelt i 5 dele – forstykke, ærme, ryg, ærme, forstykke. 

Skift til p 4. Fortsæt i glatstrik og striber – 2 p Fv. B, 2 p Fv. A – og tag ud til raglan på første p således: *Strik hen til 2m før M, stik venstre 
p forfra under lænken mellem maskerne og løft den op på pinden, strik 1 dr r igennem lænken, strik 4 r, stik venstre p bagfrabagfra under 
lænken mellem maskerne og løft den op på pinden, strik 1 r igennem lænken*. Gentag fra * til * pinden ud, der er nu taget 8m ud. 
Gentag udtagningerne på hver 2. p til der er taget ud i alt (21) 22 (23) 24 gange. Der er nu (230) 242 (254) 266 m på p. Strik evt. et par 
pinde lige op til bærestykket måler ca. (14) 15 (16) 17 cm midt bag, slut med en p på arbejdets vrangside. Strik en p hvor ærmernes 
(51) 53 (54) 56 m sættes på en tråd og der slåes (9) 9 (10) 10 nye m op under hvert ærme. Der er nu (146) 154 (166) 174 m på p. Fjern 
raglanmærkerne og bryd begge garner. 

Krop: Kroppen strikkes fortsat i striber i glatstrik, men der strikkes rundt fra retsiden i stedet for frem og tilbage: Løft fra retsiden de første 
(36) 38 (41) 43 m fra venstre til højre p uden at strikke dem. Sæt et mærke, her begynder omg på resten af arbejdet (venstre sidesøm). Strik 
rundt i glatstrik og slå 4 nye masker op til stolpelukning på første omg. Strik lige op til arbejdet måler ca. (30) 33 (37) 40 cm fra skulderen, 
slut med en hel stribe Fv. B. Nu strikkes bag- og forstykke færdig hver for sig.

Bagstykke: Med Fv. A strikkes glatstrik frem og tilbage over de første (74) 78 (84) 88 m – dog med 5 m retstrik i hver side. Strik ca. (4,5) 
5,5 (5,5) 6,5 cm lige op, slut med en p på arbejdets retside. Skift til p 3½ og strik 8 p retstrik og luk samtidig af på sidste p. 

Forstykke: Strik forstykkets (76) 80 (86) 90 m færdige på samme måde som på bagstykket.

Ærmer: Ærmerne strikkes fortsat i striber i glatstrik, men der strikkes rundt fra retsiden i stedet for frem og tilbage. Fordel maskerne 
til det ene ærme på strømpepinde 4 mm. Start midt under ærmet og strik (5) 5 (5) 5 m op i kroppen med den farve du er nået til i 
stribemønsteret. Strik hen over ærmets masker og strik yderligere (4) 4 (5) 5 m op i kroppen. Der er nu (60) 62 (64) 66 m på omgangen. 
Markér omgangens start. 
Fortsæt rundt i glatstrik og tag samtidig ind på hver (6.) 6. (7.) 7. omg i alt (11) 12 (12) 13 gange således: 2 dr r sm, strik til 2 m før omg 
slutter, 2 r sm. Der er nu (38) 38 (40) 40 m på omgangen. Strik lige op til ærmet fra ærmegabet måler ca. (22) 25 (27) 31 cm, slut med en 
hel stribe Fv. B. Skift til p 3½ og strik med Fv. A en omgang vr, 1 omg r, 1 omg vr. Luk af i r på næste omg. 

Strik det andet ærme magen til.

Montering: Stolpelukning med knaphuller – strikkes med fv. A og p 3½: Strik (32) 34 (36) 38 m op fra retsiden langs stolpelukningen på 
forstykkets venstre side. Strik 3 p r. På næste p lukkes af til 4 knaphuller over to m hver, således: (3) 3 (3) 3 r, luk 2 m af, (6) 7 (7) 8 r, luk 2 
m af, (6) 7 (7) 8 r, luk 2 m af, (6) 7 (7) 8 r, luk 2 m af, (3) 2 (4) 3 r. På efterfølgende p slåes 2 nye m op over hvert knaphul. Strik 5 p r og luk 
samtidig af på sidste p.
Strik (32) 34 (36) 38 m op fra retsiden langs stolpelukningen på forstykkets højre side. Strik 10 p r og luk samtidig af på sidste p.

Sy bunden af stolpen til blusen, sy knapper i og hæft alle ender 

Design og opskrift: Ninette Hartwich



MORFAR T-SHIRT TILL DE STORA
Storlek: (2) 4 (6) 8 år  

Modellens bröstvidd: (68) 72 (76)   80 cm
Modellens vingfång: (88) 96 (104) 114 cm
Hel längd: (36) 40 (44) 48 cm 

Garn:  Zenta by Permin
Garnåtgång:
Fg. 883311/ljus grå (Fg. A) (2) 2 (2) 3 nyst.
Fg. 883324/mörk grå (Fg. B) (2) 2 (2) 2 nyst. 

Tillbehör: 4 knappar, 18 mm
   
Stickor: Rundstickor (40 + ev. 60 cm) 3½ och 4 mm 
 Strumpstickor 3½ och 4 mm

Masktäthet: 22 m x 32 v slätstickning med st 4 = 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

Modellen stickas uppifrån och ner, i ett stycke. Efteråt stickas knappslå.

Ok: Oket stickas fram och tillbaka så det kommer knappslå efteråt. Lägg upp (62) 
66 (70) 74 m på den korta rundstickan 3½ med Fg. A - lägg upp på 2 stickor, så uppläggningskanten inte blir för stram. Sticka 2 räta v, 1:
a v är på arbetets avigsida. 
Sticka 1 rätt v och sätt samtidigt markeringar (M) för raglanökningar så här: (10) 11 (13) 14 rm, M, (9) 9 (8) 8 rm, M, (24) 26 (28) 30 rm, M, 
(9) 9 (8) 8 rm, M, (10) 11 (13) 14 rm. Arbetet är nu indelat i 5 delar – framstycke, ärm, bakstycke, ärm, framstycke. 

Byt till st 4. Fortätt i slätstickning och ränder – 2 v Fg. B, 2 v Fg. A – och öka för raglan på första v så här: *Sticka fram till 2 m före M, stick 
vänster st framför under länken mellan maskorna och lyft den upp på stickan, sticka 1 vr rm igenom länken, sticka 4 rm, stick vänster 
st bakifrån under länken mellan maskorna och lyft upp den på stickan, sticka 1 rm igenom länken*. Upprepa från * till * stickan ut, det 
är nu ökat 8 m. 
Upprepa ökningarna på vartannat v till det är ökat totalt (21) 22 (23) 24 gånger. Det är nu (230) 242 (254) 266 m på st. Sticka ev. ett par 
varv rakt upp till oket mäter ca. (14) 15 (16) 17 cm mitt bak, sluta med ett v på arbetets avigsida. Sticka ett v där ärmarnas (51) 53 (54) 56 
m sätts på en tråd och lägg upp (9) 9 (10) 10 nya m under varje ärm. Det är nu (146) 154 (166) 174 m på st. Tag bort raglanmarkeringarna 
och tag av båda garnerna. 

Kropp: Kroppen stickas fortsatt i ränder i slätstickning, men det stickas runt från rätsidan i stället för fram och tillbaka: Lyft från rätsidan 
de första (36) 38 (41) 43 m från vänster till höger st utan att sticka dem. Sätt ett märke, här börjar v på resten av arbetet (vänster sidsöm). 
Sticka runt i slätstickning och lägg upp 4 nya maskor till knappslå på första v. Sticka rakt upp till arbetet mäter ca. (30) 33 (37) 40 cm från 
axlarna, sluta med en hel rand Fg. B. Nu stickas bak- och framstycke färdigt var för sig.

Bakstycke: Med Fg. A stickas slätstickning fram och tillbaka över de första (74) 78 (84) 88 m – men med 5 m rätstickning i var sida. Sticka 
ca. (4,5) 5,5 (5,5) 6,5 cm rakt upp, sluta med ett v på arbetets rätsida. Byt till st 3½ och sticka 8 v rätstickning och maska samtidigt av på 
sista v. 

Framstycke: Sticka framstyckets (76) 80 (86) 90 m färdiga på samma sätt som på bakstycket.

Ärmar: Ärmarna stickas fortsatt i ränder i slätstickning, men det stickas runt från rätsidan i stället för fram och tillbaka. Fördela maskorna 
till den ena ärmen på strumpstickor 4. Börja mitt under ärmen och plocka upp (5) 5 (5) 5 m i kroppen med den färg du har nått till i 
randmönstret. Sticka fram över ärmens maskor och plocka upp ytterligare (4) 4 (5) 5 m i kroppen. Det är nu (60) 62 (64) 66 m på varvet. 
Markera varvets början. 
Fortsätt runt i slätstickning och minska samtidigt på vart (6::e) 6:e (7:e) 7:e v totalt (11) 12 (12) 13 gånger så här: 2 vr rm tills, sticka till 2 
m före v slutar, 2 rm tills. Det är nu (38) 38 (40) 40 m på varvet. Sticka rakt upp till ärmen från ärmhålet mäter ca. (22) 25 (27) 31 cm, sluta 
med en hel rand Fg. B. Byt till st 3½ och sticka med Fg. A ett avigt varv, 1 rätt v, 1 avigt v. Maska av i rm på nästa v. 

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montering: Knappslå med knapphål – stickas med fg. A och st 3½: Plocka upp (32) 34 (36) 38 m från rätsidan utmed knappslån på 
framstyckets vänstra sida. Sticka 3 räta v. På nästa v avmaskas för 4 knapphål över två m var, så här: (3) 3 (3) 3 rm, maska av 2 m, (6) 7 (7) 
8 rm, maska av 2 m, (6) 7 (7) 8 rm, maska av 2 m, (6) 7 (7) 8 rm, maska av 2 m, (3) 2 (4) 3 rm. På följande v läggs 2 nya m upp över varje 
knapphål. Sticka 5 räta v och maska samtidigt av på sista v.
Plocka upp (32) 34 (36) 38 m från rätsidan utmed knappslån på framstyckets högra sida. Sticka 10 räta v och maska samtidigt av på 
sista v.

Sy till i botten på knappslån, sy i knapparna och fäst alla lösa trådar. 

Design och beskrivning: Ninette Hartwich


