
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.

Pigebluse i riller i Zenta

Størrelse: 6 (8) 10 (12) år

Brystvidde: 76 (80) 84 (86) cm
Hel længde: 43 (47) 51 (55) cm

Garn: Zenta by Permin fv. 883338/lys grøn
Garnforbrug: 5 (5) 6 (7) nøgle

Pinde: Rundpind 3 mm (40+60 cm) og 3½ mm (80 cm).

Tilbehør: Markører.

Strikkefasthed: 22 m x 28 m glatstrikning på p 3½ mm  = 10 x 10 cm. 
 Strikkefastheden bør overholdes, da arbejdet ellers ikke får de angivne mål.

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

Rille-mønster set fra retsiden:
OBS! Tænk på at mønstret er fra retsiden, når ærmerne strikkes.
**5 cm glat, *2 vr omg og 2 r omg*, gentag *-* 3 gange, slut af med 2 vr omg**.
Gentag **-** gennem hele arbejdet.

Bag/forstykke: Slå 160 (168) 176 (176) m op på rundp 3 mm (60 cm) og strik 6 cm rundt i rib (1 r, 1 vr). (Hvis man vil 
strikke bag- og forstykke hver for sig, slå så 82 (86) 90 (90) m op per del = 1 km i hver side). Skift til rundp 3½ mm og sæt 
en markering (M) i hver side 80 (84) 88 (88) m. Strik lige op i rille-mønster (som beskrevet ovenfor) til arbejdet måler 32 
(34) 37 (39) cm. På næste omg fra retsiden lukkes af til ærmegab på bag/forstykke for 4 m på hver side af M = 72 (76) 80 
(80) m. Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer: Slå 38 (38) 42 (42) m op på p 3 mm og strik 6 cm rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage.
Skift til p 3½ mm. OBS! Inden du begynder med rille-mønster, mål 22 (25) 28 (30) cm fra ærmegabet på bag/forstykket 
og begynd rille-mønstret på samme p - SAMTIDIG tages 1 m ud i hver side indenfor km på arbejdets første p og derefter 
på hver 6. p i alt 14 (16) 16 (17) gange = 66 (70) 74 (76) m. Når ærmet måler 28 (31) 34 (36) cm lukkes 5 m af i hver side = 
56 (60) 64 (66) m. Lad arbejdet hvile. Strik et ærme magen til.

Bærestykke: Sæt delene på rundp 3½ mm: Bagstykke, ærme, forstykke, ærme = 256 (272) 288 (292) m på p. Sæt en 
markering (M) mellem alle delene (= 4 markeringer). Fortsæt i rille-mønster som tidligere. På 2. omg påbegyndes 
raglanindtagningerne således (fra retsiden): *2 m før M: 1 ret/vrang løs af (som det passer i mønstret), 1 r, træk den løse 
m over. Efter M strikkes 2 m sm*, gentag *-* ved hver M (= 8 m mindre per omg). Fortsæt med indtagningerne på hver 
anden omg i alt 22 (24) 26 (26) gange - SAMTIDIG når arbejdet måler 36 (40) 44 (48) cm lukkes de midterste 18 (18) 18 
(18) m af til hals. Strik nu frem og tilbage på p og tag 1 m ind i hver side ved hals på hver anden p 5 (5) 5 (5) gange.
Når raglanindtagningerne og halskanten er lavet er der 52 (52) 52 (56) m tilbage på p.

Halskant:
Saml ca. 92 (92) 92 (96) m op inkl. de hvilende m på rundp 3 mm (40 cm) og strik 2 cm rib (1r, 1 vr). Luk af i rib.

Montering:
Sy ærmerne i og hæft ender.

Design: Jessica Strand



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.

Barntröja med riller i Zenta 

Storlekar: 6 (8) 10 (12) år 

Bröstvidd: 76 (80) 84   (86)   cm
Hel längd: 43 (47) 51 (55) cm

Garn:  Zenta by Permin fg. 883338/ljus grön
Garnåtgång: 5 (5) 6 (7) nystan

Stickor: Rundsticka 3 mm (40+60 cm) och 3½ mm (80 cm).

Tillbehör: Markörer.

Masktäthet: 22 m x 28 v slätstickning på st. 3½ mm = 10 x 10 cm
 Masktätheten bör hållas eftersom arbetet annars inte får de angivna måtten.

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

Rille-mönster sett från rätsidan: 
OBS! Tänk på att mönstret är från rätsidan, när ärmarna stickas.
**5 cm slätstickning, *2 aviga v och 2 räta v*, upprepa *-* 3 ggr, avsluta med 2 aviga v.**
Upprepa **-** genom hela arbetet.

Bak/framstycke: Lägg upp 160 (168) 176 (176) m på rundsticka 3 mm (60 cm) och sticka runt resår (1 rm, 1 am) i 6 
cm. (Om man vill sticka fram och bakstycke var för sig, lägg då upp 82 (86) 90 (90) m/stycke = 1 km i var sida). Sätt en 
markering (M) i var sida 80 (84) 88 (88) m. Byt till sticka 3½ mm och sticka rakt upp i riller (som beskrivs ovan) till arbetet 
mäter 32 (34) 37 (39) cm. På nästa v avmaskas 4 m för ärmhål på var sida om M = 72 (76) 80 (80) m till fram och bakstycke. 
Låt arbetet vila och sticka ärmarna.

Ärmar: Lägg upp 38 (38) 42 (42) m på sticka 3 mm och sticka fram och tillbaka med 1 km i var sida som stickas rät 
på alla v. Sticka resår (1 rm, 1 am) i 6 cm. Byt till sticka 3½ mm. OBS! Innan du börjar med rille-mönster, mät på fram 
och bakstycket 22 (25) 28 (30) cm från ärmhålet och börja i rille-mönstret på samma v - Samtidigt ökas 1 m i var sida 
innanför km på arbetets 1:a och därefter på vart 6:e v totalt 14 (16) 16 (17) ggr = 66 (70) 74 (76) m. När ärmen mäter 28 
(31) 34 (36) cm avmaskas 5 m i var sida = 56 (60) 64 (66) m. Låt arbetet vila. 
Sticka en likadan ärm till.

Ok: Sätt delarna på rundsticka 3½ mm: Bakstycke, ärm, framstycke, ärm = 256 (272) 288 (292) m på v. Sätt en markering 
(M) mellan alla stycken (= 4 markeringar). Fortsätt sticka rille-mönster som tidigare.
På 2:a v påbörjas raglanminskningar så här: *2 m före M: Lyft 1 m rät/avig (som det passar i mönstret), sticka 1 m, drag 
den lyfta m över den stickade m. Efter M stickas 2 m tills*, upprepa *-* vid varje M (= 8 m mindre per v). Fortsätt med 
minskningarna på vartannat v totalt 22 (24) 26 (26) ggr - Samtidigt när arbetet mäter 36 (40) 44 (48) cm avmaskas 
de mittersta 18 (18) 18 (18) m för halsringningen. Sticka nu fram och tillbaka på stickan och minska 1 m i var sida vid 
halsringningen på vartannat v 5 (5) 5 (5) gånger.
När raglan minskningar och halskanter är klar är det 52 (52) 52 (56) m kvar.

Halskant: Plocka upp ca 92 (92) 92 (96) m inkl de vilande m på rundsticka 3 mm 40 cm och sticka 2 cm resår (1 rm, 1 am). 
Avmaska i resår.

Montering:
Sy ihop ärmarna och fäst trådar.

Design: Jessica Strand


