
HERREMODEL I ALICE
Størrelse: (S) M (L) XL

Overvidde: (98) 104 (110) 116 cm
Hoftevidde: (86) 92 (98) 104 cm
Hel længde: (64) 66 (68) 70 cm 

Garn: Alice by Permin 
Garnforbrug: (8) 8 (9) 10 ngl. fv. 08  Army
   
Pinde: Rundpind (40+80 cm) 7 og 8 mm.
 Strømpepinde 7 og 8 mm

Strikkefasthed: 16 m x 22p glatstrik på p 8 = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet ret, omg=omgange, m=maske, sm=sammen, 1/1 rib=1r, 1vr

Raglan-udtagninger (RU): *Strik 1r, 1 dr i lænken mlm. maskerne, strik til 1m før næste markering, 1 dr i lænken mlm. maskerne, 1r*. Gentag fra * 
til * omg rundt, i alt 8 nye m.

Ankerkæde (AK): 1. omg:1. omg: *1vr, 1vr løs af med tråden foran arb*, gentag fra *-* omg rundt til der mangler 2m, 2vr. 1. omg: *1vr, 1vr løs af med tråden foran arb*, gentag fra *-* omg rundt til der mangler 2m, 2vr. 1. omg: 2. omg:2. omg: *1vr løs af med tråden 2. omg: *1vr løs af med tråden 2. omg:
foran arb, 1vr*, gentag fra *-* omg rundt. 

Striberne laves således:
Smalle striber:  6 omg r, 2 omg AK (se vejl.) Smalle striber:  6 omg r, 2 omg AK (se vejl.) Smalle striber: Gentages (4) 4 (5) 5 gange i alt.Gentages (4) 4 (5) 5 gange i alt.
Mellem striber:  6 omg r, 2 omg AK, 2 omg r, 2 omg AK. Mellem striber:  6 omg r, 2 omg AK, 2 omg r, 2 omg AK. Mellem striber: Strikkes kun én gang.n gang.
Brede striber:  6 omg r, 2 omg AK, 2 omg r, 2 omg AK, 2 omg r, 2 omg AK. Strikkes kun én gang.n gang.

Modellen strikkes oppefra, skiftevis glatstrik og striber med ankerkæder (AK). 

Bærestykke: Slå (68) 68 (72) 72 m op på den korte rundpind 7. Saml arbejdet til en ring, markér omgangens start og strik 6 omg 1/1 rib. Skift til p 
8 og glatstrik Nu laves forhøjet nakkejet nakkeøjet nakkeø  med vendestrik: Strik (36) 37 (38) 39 r, vend, slå om, (51) 52 (52) 53 vr, vend, slå om, (47) 48 (48) 49 r, vend, slå 
om, (43) 44 (44) 45 vr, vend, slå om, (39) 40 (40) 41 r, vend, slå om, (35) 36 (36) 37 vr, vend, slå om, (31) 32 (32) 33 r, vend, slå om, (27) 28 (28) 29 vr, 
vend, slå om, strik ret hen til omgangsmærket. 
Strik 1 omg r hvor alle omslag strikkes sm hhv. r med den efterføefterføefterf lgendelgende maske for de første 4 omslag og dr med den foregforegående maske for de 
sidste 4 omslag på omgangen. Der er nu igen (68) 68 (72) 72 m på omgangen. Strik 1 omg r hvor du samtidig markerer de fi re raglanudtag så der er 
hhv. (21,13,21,13) 22,12,22,12 (24,12,24,12) 25,11,25,11 m i arbejdets fi re dele (bagstykke, ærme, forstykke, ærme). 

Nu strikkes striber og raglanudtagstriber og raglanudtag (RU) således: 
Striber jf. vejledningen (dog gælder for str. S og L, at der kun strikkes 4 omg r i første sæt smalle striber). Efter striberne fortsættes i glatstrik.
RU foretages på hver 2. omg r, dvs. at der ikke tages ud på de to omgange med AK. Der tages således 3 gange ud i glatstriberne mellem AK og en 
enkelt gang mellem de AK der ligger tæt. Der tages ud i alt (20) 21 (23) 24 gange. Der er nu (228) 236 (256) 264 m på omgangen. Strik evt. et par 
pinde lige op til bærestykket måler ca. (22) 23 (24) 25 cm midt foran fra ribkanten.

Bul: På første omgang sættes ærmernes (53) 54 (58) 59 m på en tråd og der slåes (17) 20 (20) 21 nye m op under hvert ærme. Fjern mærkerne. 
Der er nu (156) 168 (180) 188 m på omgangen. Sæt et mærke midt i de opslåede masker, til opdeling i for- og bagstykke (for str. S og XL gælder, 
at mærket sættes således, at der er 2 masker mere på bagstykket). Lad omgangen starte ved det ene mærke. Fortsæt rundt i glatstrik og tag 
samtidig ind på hver 14. omg i alt 5 gange således: 2 dr sm, strik til 2m før mærket ved den anden sidesøm. 2r sm, 2 dr sm, strik til 2m før omg 
slutter, 2r sm. Der er nu (136) 148 (160) 168 m på omgangen. Strik til arbejdet måler ca. (54) 66 (58) 60 cm fra skulderen. Skift til p 5 og 1/1 rib og 
strik yderligere 5cm. Luk løst af i rib. 

Ærmer: Fordel maskerne til det ene ærme på strømpepinde. Saml (17) 20 (20) 21 m op under ærmet i bullen. Der er nu (70) 74 (78) 80 m på 
omgangen. Sæt en markering i midten af de opslåede masker svarende til bullen, her starter omgangen. 
Fortsæt rundt i glatstrik og tag samtidig ind på hver (7.) 7. (6.) 6. omg i alt (13) 14 (15) 15 gange således: 2 dr sm, strik til 2m før omg slutter, 2r sm. Der 
er nu (44) 46 (48) 50 m på omgangen. Strik til ærmet fra ærmegabet måler ca. 46 cm. Skift til p 7 og 1/1 rib og strik yderligere 5cm. Luk løst af i rib. 
Strik det andet ærme magen til.

Hæft alle ender. 

Design og opskrift: Ninette Hartwich



HERRMODELL I ALICE
Storlek: (S) M (L) XL

Bröstvidd: (98) 104 (110) 116 cm
Höftvidd: (86) 92 (98) 104 cm
Hel längd: (64) 66 (68) 70 cm 

Garn: Alice by Permin fg. 01
Garnåtgång: (8) 8 (9) 10 nyst. fg. 08 Army
   
Stickor: Rundst (40+80 cm) 7 och 8 mm.
 Strumpst 7 och 8 mm

Masktäthet: 16 m x 22 v slätstickning med st 8 = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden rät, v=varv, m=maska, st=sticka, tills=tillsammans, 1/1 resår=1 rm,1 am.

Raglan-ökningar (RÖ): *Sticka 1 rm, 1 vr i länken mellan m, sticka till 1 m innan nästa markering, 1 vr i länken mellan m, 1 rm*. Upprepa från * till 
* v runt, totalt 8 nya m.

Ankarlänk (AK): Varv 1: *1 am, lyft 1 m avigt med garnet framför arb*, upprepa från *-* v runt till det återstår 2 m, 2 am. Varv 1: *1 am, lyft 1 m avigt med garnet framför arb*, upprepa från *-* v runt till det återstår 2 m, 2 am. Varv 1: Varv 2: *lyft 1 m avigt Varv 2: *lyft 1 m avigt Varv 2:
med garnet framför arb, 1 am*, upprepa från *-* v runt. 

Ränderna stickas så här:
Smala ränder: 6 räta v, 2 v AK (se vägl.) nder: 6 räta v, 2 v AK (se vägl.) nder: Upprepas (4) 4 (5) 5 gUpprepas (4) 4 (5) 5 gånger totalt.nger totalt.
Mellan ränder: 6 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK. nder: 6 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK. nder: Stickas bara en gStickas bara en gång.ng.
Breda ränder: 6 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK. nder: 6 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK, 2 räta v, 2 v AK. nder: Stickas bara en gStickas bara en gång.ng.

Modellen stickas uppifrån och neråt, växelvis slätstickning och ränder med ankarlänkar (AK). 

Ok: Lägg upp (68) 68 (72) 72 m på den korta rundst 7. Slut m till en ring, markera v början och sticka 6 v 1/1 resår. Byt till rundst 8 och sticka 
slätstickning. Nu stickas föföf rhöjd nackejd nackeöjd nackeö  med vändstickning: Sticka (36) 37 (38) 39 rm, vänd, 1 omslag, (51) 52 (52) 53 am, vänd, 1 omslag, (47) 48 (48) 
49 rm, vänd, 1 omslag, (43) 44 (44) 45 am, vänd, 1 omslag, (39) 40 (40) 41 rm, vänd, 1 omslag, (35) 36 (36) 37 am, vänd, 1 omslag, (31) 32 (32) 33 rm, 
vänd, 1 omslag, (27) 28 (28) 29 am, vänd, 1 omslag, sticka rm fram till v-markeringen. 
Sticka 1 rätt v där alla omslag stickas tills respektive räta med den efterföefterföefterf ljandeljande m med de första 4 omslagen och vr med den föföf regregående m med 
de siste 4 omslagen på v. Det är nu (68) 68 (72) 72 m igen på v. Sticka 1 rätt v där det samtidigt markeras för de fyra raglanökningarna så det är 
respektive (21,13,21,13) 22,12,22,12 (24,12,24,12) 25,11,25,11 m i arbetets fyra delar (bagstycke, ärm, framstycke, ärm). 

Nu stickas ränder och raglannder och raglanökningarkningar (RÖ) så här: 
Ränder se. vägledningen (men för storl. S och L gäller, att det bara stickas 4 räta v i första smala randen). Efter ränderna stickas slätstickning.
RÖ stickas på vartannat rätt v, dvs. att det inte ökas på de två v med AK. Det ökas så här 3 gånger i de slätstickade ränderna mellan AK och en enkel 
gång mellan de AK som ligger tätt. Det ökas totalt (20) 21 (23) 24 gånger. Det är nu (228) 236 (256) 264 m på v. Sticka evt. ett par v rakt upp till oket 
mäter ca. (22) 23 (24) 25 cm mitt fram från resårkanten.

Bålen: På första v sätts ärmarnas (53) 54 (58) 59 m på en tråd och lägg upp (17) 20 (20) 21 nya m under varje ärm. Tag bort markeringarna. Det 
är nu (156) 168 (180) 188 m på v. Sätt en markering mitt på de upplaggda m, för uppdeling i fram- och bakstycke (för storl. S och XL gäller, att 
markeringen sätts så här, att det är 2 m mera på bakstycket). V börjar vid den ena markeringen. Fortsätt sticka runt i slätstickning och minska 
samtidigt på vart 14:e v totalt 5 gånger så här: 2 vr tills, sticka till 2 m innan markeringen vid den andra sidsömmen 2 rm tills, 2 vr tills, sticka till 
2 m innan v slutar, 2 rm tills. Det är nu (136) 148 (160) 168 m på v. Sticka till arbetet mäter ca. (54) 66 (58) 60 cm från axlarna. Byt till st 5 och sticka 
1/1 resår i ytterligare 5 cm. Maska av löst i resår. 

Ärmar: Fördela m till den ena ärmen på strumpst. Plocka upp (17) 20 (20) 21 m under ärmen. Det är nu (70) 74 (78) 80 m på v. Sätt en markering 
i mitten på de upplaggda m, här börjar v. Fortsätt sticka runt i slätstickning och minska samtidigt på vart (7:e) 7:e (6:e) 6:e v totalt (13) 14 (15) 15 
gånger så här: 2 vr tills, sticka till 2 m innan v slutar, 2 rm tills. Det är nu (44) 46 (48) 50 m på v. Sticka till ärmen från ärmhålet mäter ca. 46 cm. Byt 
till st 7 och sticka 1/1 resår i ytterligare 5 cm. Maska av löst i resår. 
Sticka den andra ärmen likadant.

Fäst alla ändar. 

Design och beskrivning: Ninette Hartwich


