
Raglanbluse m/lange ærmer 
i Alice & Angel
Størrelse: S (M) L (XL)
Overvidde:  94 (100) 108 (118) cm
Længde:  60 (60) 65 (65) cm

Garn:  Alice & Angel by Permin
Garnforbrug: 
Alice fv. 24 4 (5) 5 (6) ngl 
Angel fv. 77 3 (3) 4 (4) ngl.

Pinde: Rundpind (60 cm) nr. 10 og 12 
 og (80/100 cm) nr. 12 evt. strømpep. nr. 12

Strikkefasthed: 10 m x 15 omg glat på p nr. 12= 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, 
 da arb. ellers ikke får de anførte mål.

Hele arbejdet strikkes med 1 tråd Alice og 1  tråd  Angel

Tips: Det går meget nemmere at strikke på store pinde, hvis du bruger rundpind med udskiftelige pinde som ex. Knit Pro. Her kan 
man sætte en mindre pind på venstre side, så glider arbejdet meget bedre.

Bærestykke: Slå 60 (60) 60 (64) m op på rundp. nr. 10 og strik 4 omg glat. Skift til rundp. nr. 12 og fortsæt i glat. På næste omgang 
sættes et mærke efter 10 (10) 10 (11) m (ærme), yderligere 20 (20) 20 (21) m (forstykke), yderligere 10 (10) 10 (11) m (ærme) og igen 
20 (20) 20 (21) m (bagstykke).
Herefter tages 1 m ud før sidste m og efter første m ved hver markering = 8 m pr. omg. Tag ud ved at slå om pinden. 
Der tages ud på hver 3. Pind 10 (11) 12) 13 gange
Der er nu 30 (32) 34 (37) ærmemasker og 40 (42) 44 (47) m til for- og bagstykke = 140 (148) 156 (168) m. 
Lad ærmemaskerne hvile på en maskeholder eller luk dem af midlertidigt, så m ikke bliver for lange. 

For- og bagstykke: Slå 7 (8) 10 (12) m op under hvert ærme = 94 (100) 108 (118) m til for- og bagstykke. Strik til arbejdet måler 60 
(60) 65 (65) cm. Luk løst af i ret.

Ærmer: Saml m som hviler op ved ærmet og slå 7 (8) 10 (12) m op over dem, som blev slået op under ærmet = 37 (40) 44 (49) m. Sæt 
en maskemarkør midt under ærmet, og strik rundt på Magic Loop eller strømpep. nr. 12.
Strik lige op til ærmet måler 46 cm eller ønsket længde. Strik 2 r sammen pinden rundt. Strik 1 omg r og luk alle masker lidt stramt af.

Montering: Hæft ender og blusen er færdig.

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.



Raglanjumper m/långa ärmar 
i Alice & Angel
Storlek: S (M) L (XL)
Bröstvidd:  94 (100) 108 (118) cm
Längd:  60 (60) 65 (65) cm

Garn:  Alice & Angel by Permin 
Garnåtgång:   
Alice fg. 24 4 (5) 5 (6) n. 
Angel fg. 77 3 (3) 4 (4) n.

Stickor:  Rundst. (60 cm) 10 och 12 mm. & 
 (80 cm/100 cm) 12 mm ev. 
 strumpst. 12 mm

Masktäthet: 10 m x 15 v slätstickning med 
 st. 12 = 10 x 10 cm
 Masktätheten bör hållas, annars får 
 inte arbetet de angivna måtten.

Hela arbetet stickas med 1 tråd Alice  og 1 tråd  Angel

Tips: Det går mycket lättare att sticka på stora stickor, om du använder rundstickor med utbytbara stickor som ex. Knit Pro. Här kan 
man sätta en mindre sticka på vänster sida, så glider arbetet mycket bättre.

Ok: Lägg upp 60 (60) 60 (64) m på rundst. 10 och sticka 4 v slätstickning. Byt till rundst. 12 och fortsätt sticka slätstickning. På nästa v 
sätts ett märke efter 10 (10) 10 (11) m (ärm), ytterligare 20 (20) 20 (21) m (framstycke), ytterligare 10 (10) 10 (11) m (ärm) och igen 20 
(20) 20 (21) m (bakstycke).
Härefter ökas 1 m före sista m och efter första m vid varje markering = 8 m per v. Öka genom att göra ett omslag. 
Ökningarna görs på var 3:e v 10 (11) 12) 13 gånger.
Det är nu 30 (32) 34 (37) ärm-m och 40 (42) 44 (47) m till fram- och bakstycke = 140 (148) 156 (168) m. 
Låt ärm-m vila på en maskhållare eller maska av dem tillfälligt, så m inte blir för långa. 

Fram- och bakstycke: Lägg upp 7 (8) 10 (12) m under varje ärm = 94 (100) 108 (118) m till fram- och bakstycke. Sticka till arbetet 
mäter 60 (60) 65 (65) cm. Avmaska löst i rm.

Ärm: Plocka upp m som vilar till ärmen och lägg upp 7 (8) 10 (12) m i de m som lades upp under ärmen = 37 (40) 44 (49) m. Sätt en 
maskmarkör mitt under ärmen, och sticka runt med Magic Loop eller strumpst. 12.
Sticka till ärmen mäter 46 cm eller önskad längd. Sticka 2 rm tills varvet runt. Sticka 1 v rm och maska av på nästa v.

Montering: Fäst alla lösa trådar och jumpern är klar.

On hienoa nähdä mitä neulot, joten seuraa 
meitä Instagramissa @bypermin. Jaa 
neulekuvasi ja käytä aihetunnistetta #bypermin.


