
Babybluse med riller i Zenta 

Størrelse: 3 (6) 12 (24) mdr

Brystvidde: 50 (53) 57 (59) cm
Hel længde: 27 (30) 33 (36) cm

Garn: Zenta by Permin fv. 883336/sart lilla
Garnforbrug: 2 (2) 3 (3) nøgler

Pinde: Rundpind (40 cm) - 3 og 3½ mm. Tips: Slå op over 2 pinde.

Tilbehør: 2 knapper og 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.
**2,5 cm glat, *2 vr omg og 2 r omg*, gentag *-* 1 gang, slut af med 2 vr omg**.
Gentag **-** gennem hele arbejdet.

Bag/forstykke: Slå 110 (118) 126 (130) m op på rundp 3 mm og strik 4 cm rundt i rib (1 r, 1 vr). (Hvis man vil strikke bag- 
og forstykke hver for sig, slå så 57 (61) 65 (67) m op per del = 1 km i hver side). Skift til rundp 3½ mm og sæt en markering 
(M) i hver side 55 (59) 63 (65) m. Strik lige op i rille-mønster (som beskrevet ovenfor) til arbejdet måler 15 (17) 19 (21) 
cm. På næste omg fra retsiden lukkes af til ærmegab på bag/forstykke for 2 m på hver side af M = 51 (55) 59 (61) m. Lad 
arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer: Slå 32 (32) 34 (34) m op på p 3 mm og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage.
Skift til p 3½ mm og strik riller som på bag/forstykket. Tag ud til 38 (41) 45 (48) m jævnt fordelt på første omg. Tag 1 m ud 
i hver side på hver 5. p - 3 (4) 4 (4) gange = 44 (49) 53 (56) m.Når ærmet måler 15 (17) 19 (21) cm lukkes 2 m af i hver side 
= 40 (45) 49 (52) m.
Lad arbejdet hvile. Strik et ærme magen til.

Bærestykke: Sæt delene på rundp 3½ mm: Bagstykke, ærme, forstykke, ærme = 182 (200) 216 (226) m på p. Lad arbejdet 
begynde mellem bagstykke og venstre arm (her deles arbejdet senere). 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 16 (18) 20 (21) gange - SAMTIDIG 
når der mangler 3 indtagninger, deles arbejdet mellem bagstykke og venstre arm og der strikkes frem og tilbage. I stedet 
for indtagninger strikkes 3 r i hver side med et knaphul på hver 4. p fra delingen (knaphul: 1 r, 2 r sm, 1 omslag). Når der er 
mangler 2 raglanindtagninger, sættes 13 m midt for på en tråd. Strik de to dele færdig hver for sig og tag 1 m ind i hver 
side mod halskanten. Når raglanindtagningerne er lavet, sættes maskerne fra tråden i halskanten tilbage på pinden + 1 
ny m ved de afl ukkede masker i halskanten = 60 (62) 62 (64) m. Skift til p 3 mm og strik 7 omg rib (1 r, 1 vr) - SAMTIDIG 
laves et knaphul i kanten mellem bagstykket og venstre ærme på 3. omg i rib. Luk af i rib.

Montering: Sy ærmerne i og hæft ender. Sy knapper i.

Design: Jessica Strand

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.



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.

Babytröja med riller i Zenta 

Storlekar: 3 (6) 12 (24) mån 

Bröstvidd: 50 (53) 57   (59)   cm
Hel längd: 27 (30) 33 (36) cm

Garn:  Zenta by Permin fg. 883336/svagt lila
Garnåtgång: 2 (2) 3 (3) nystan

Stickor: Rundsticka (40 cm) - 3 och 3½ mm. Tips: Lägg upp över 2 stickor.

Tillbehör: 2 knappar och 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.
**2,5 cm slätstickning, *2 aviga v och 2 räta v*, upprepa *-* 1 ggr, avsluta med 2 aviga v**.
Upprepa **-** genom hela arbetet.

Bak/framstycke: Lägg upp 110 (118) 126 (130) m på rundsticka 3 mm och sticka runt resår (1 rm, 1 am) i 4 cm. (Om man 
vill sticka fram och bakstycke var för sig, lägg då upp 57 (61) 65 (67) m/stycke = 1 km i var sida). Byt till rundsticka 3½ 
mm och sätt en markering (M) i var sida 55 (59) 63 (65) m. Sticka rakt upp i rille-mönster (som beskrivs ovan) till arbetet 
mäter 15 (17) 19 (21) cm. På nästa v från rätsidan avmaskas för ärmhål, 2 m på var sida om M = 51 (55) 59 (61) till fram och 
bakstycke. Låt arbetet vila och sticka ärmarna.

Ärmar: Lägg upp 32 (32) 34 (34) m på stickor 3 mm sticka fram och tillbaka i resår (1 rm, 1 am) i 4 cm. Byt till sticka 3½ 
mm och sticka i rille-mönster som på bak/framstycket. Öka till 38 (41) 45 (48) m jämnt fördelade på 1:a v. Öka 1 m i var 
sida på vart 5:e v - 3 (4) 4 (4) ggr = 44 (49) 53 (56) m. När ärmen mäter 15 (17) 19 (21) cm avmaskas 2 m i var sida = 40 (45) 
49 (52) m. Låt arbetet vila. Sticka en likadan ärm till.

Ok: Sätt delarna på rundsticka 3½ mm: Bakstycke, ärm, framstycke, ärm = 182 (200) 216 (226) m på v. Låt arbetet 
börja mellan bakstycket och vänster ärm (här delas arbetet senare). Sätt en markering (M) mellan alla stycken (= 4 
markeringar). Fortsätt sticka rille mönster som tidigare.
På 2:a v påbörjas raglanminskningar så här (från rätsidan): *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 16 (18) 20 (21) ggr - SAMTIDIGT när det återstår 3 intagningar 
delas arbetet mellan bakstycket och vänster ärm och stickas fram och tillbaka. Sticka i stället för minskningar 3 rm 
i var sida med 1 knapphål på 4:e v från delningen (knapphål 1 rm, 2 rm tills, 1 omslag). När de är 2 raglanintagning 
kvar sätt 13 m mitt fram på tråd. Sticka färdigt de 2 delarna var för sig och minska 1 m i var sida mot halskanten. När 
raglanminskningarna är klara, plockas maskorna från tråden i halskanten tillbaka på stickan + 1 ny m vid de avmaskade 
i halskanten = 60 (62) 62 (64) m. Byt till sticka 3 mm och sticka resår (1 rm, 1 am) i 7 v - SAMTIDIGT görs ett knapphål i 
sprundet mellan bakstycket och vänster ärm på 3:e resår v. Avmaska i resår.

Montering: Sy ihop ärmarna och fäst trådar. Sy i knappar.

Design: Jessica Strand


