
Alice Lang Cardigan i brede striber
Modellen er nem og rummelig

Størrelse:  S (M) L (XL) XXL
Brystvidde: 96 (100) 104 (110) 116 cm
Hoftevidde:  96 (100) 104 (110) 116 cm
Hel Længde:  78 (78) 80 (82) 84 cm
 Beregn størrelse ud fra dit bredeste mål

Garn: Alice by Permin 
Garnforbrug:  fv 886201/råhvid, 886203/lys grå og 886204/koks
Str. S-XL  3 nøgler af hver fv. 
Str. XXL 4 nøgler af hver fv. 

Pinde:  Rundpind 8 (60 cm) eller Jumperpinde 8
Strikkefasthed:  16 m X 20 pinde på pind 8 = 10 X 10 cm i glatstrikning
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

Ryggen: Slå 78 (82) 86 (90) 94 m op med Alice fv lys grå på p 8 og strik 3 p rib 1 r, 1 vr. 
Fortsæt i glat til arb måler 13 (13) 13,5 (14) 14 cm. Skift nu fv og strik striber på 13 (13) 13,5 (14) 14 cm i: Råhvid, koks, lys grå, råhvid.
Skift til koks og strik 11 (11) 11 (11) 12 cm og luk af til skulder fra ærmesiden på hver 2. p for
6,6 (7,7) 7,7 (7,7) 8,8 m.
Luk nu de midterste 24 (26) 28 (30) 30 m af og strik højre og venstre side hver for sig. Luk nu 1 m
af mod halsen på hver 2. p 2 gange i alle str og mod ærmesiden for 6,7 (6,6) 7,6 (7,7) 7,7 m.

Højre forstykke: Slå 44 (46) 48 (50) 52 m op i lys grå på p 8 og strik 3 p rib. Strik herefter glat strik, men strik samtidig forkant således:
Ret siden: Strik 5 m ret, tag 1 m løs af (danner ombugningskant) fortsæt i ret pinden ud. På vr
pinden strikkes alle masker vr.
Strik nu i striber som på ryggen, men på den sidste koks stribe startes med at lukke af til hals ved 8 (8) 8 (8) 9 cm således: Luk fra 
forkanten 15 (16) 17 (18) 18 m af.
Herefter lukkes i halssiden på hver 2. p for 1 m 2 gange på alle str. Luk nu på hver 2. p for 1 m 2 gange m i halssiden i alle str og 
samtidig lukkes af til skulder fra ærmesiden på hver 2. p for 6,6,6,7 (7,7,6,6) 7,7,7,6 (7,7,7,7) 8,8,7,7 m.

Venstre forstykke: Strikkes som højre men spejlvendt.

Forkant strikkes således: På retsiden strikkes til der mangler 6 m. Den næste m tages løs af, 5 ret.

Ærmer: Slå 40 (42) 44 (46) 48 m op med fv lys grå på p 8 og strik 3 p rib 1r, 1 vr. Der fortsættes i glatstrik og der strikkes totalt 3 striber 
(lys grå, råhvid, koksgrå) som hver måler (den lyse grå inkl. ribkant) 14,5 (14) 14 (13,5) 13 cm. Men når arb måler 4 cm begynder 
udtagninger således tag 1 m ud i hver side på hver 6 (5) 5 (5) 5. p 13 (14) 14 (14) 14 gange til der er 62 (64) 66 (68) 70 m. Strik lige op 
til arb måler 43 (42) 41 (40) 39 cm.
Luk nu af på hver 2. p for 20,20,22 (21,21,22) 22,22,22 (22,22,24) 23,23,24 m.

Montering: Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne på, så midten syes på ved skulderen og ned langs hhv for og bagstykke. Sy 
ærmesømmene og sidesømme samme.

Hals kant: Saml ca 86 (90) 94 (98) 98 m op langs halskanten og strik 3 p rib 1 r, 1 vr. Luk ikke for løst af. Bug forkanten ind og sy den til.



Alice Lång Cardigan i breda ränder
Modellen är lätt och rymlig

Storlek:  S (M) L (XL) XXL
Bröstvidd:  96 (100) 104 (110) 116 cm
Höftvidd:  96 (100) 104 (110) 116 cm
Hel Längd: 78 (78) 80 (82) 84 cm
 Beräkna storleken ut från ditt bredaste mått

Garn: Alice by Permin 
Garnåtgång: fg 886201/oblekt, 886203/ljus grå och 886204/koks
Storl. S-XL  3 nystan av varje fg. 
Sorl. XXL 4 nystan av varje fg. 

Stickor:  Rundsticka 8 mm (60 cm) eller Jumperstickor 8 mm
Masktäthet: 16 m X 20 varv med st 8 = 10 X 10 cm i slätstickning
 Masktätheten bör hållas, annars fär inte arb. de angivna måtten.

Bakstycke: Lägg upp 78 (82) 86 (90) 94 m med Alice fg ljus grå på st 8 och sticka 3 v resår 1 rm, 1 am. Fortsätt i slätstickning till arb 
mäter 13 (13) 13,5 (14) 14 cm. Byt nu fv och sticka ränder på 13 (13) 13,5 (14) 14 cm i: Oblekt, koks, ljus grå, oblekt.
Byt till koks och sticka 11 (11) 11 (11) 12 cm och maska av för axlar från ärmsidan på vartannat v med 6,6 (7,7) 7,7 (7,7) 8,8 m.
Maska nu av de mittersta 24 (26) 28 (30) 30 m och sticka höger och vänster sida var för sig. Maska av 1 m vid halsen på vartannat v 2 
gånger på alla storl och vid ärmsidan med 6,7 (6,6) 7,6 (7,7) 7,7 m.

Höger framstycke: Lägg upp 44 (46) 48 (50) 52 m med ljus grå på st 8 och sticka 3 v resår. Sticka därefter slätstickning, men sticka 
samtidigt framkant så här:
Rätsidan: Sticka 5 rm, lyft 1 m (bildar vikkant) fortsätt med rm stickan ut. På avigsidan stickas alla maskor am.
Sticka nu ränder som på bakstycket, men på den sista koks randen börjar avmaskningen för halsringningen vid 8 (8) 8 (8) 9 cm så här: 
Maska av vid framkanten 15 (16) 17 (18) 18 m.
Därefter avmaskas i halssidan på vartannat v med 1 m 2 gånger på alla storl. Maska nu av på vartannat v med 1 m 2 gånger i 
halssidan alla storl och samtidigt avmaskas för axeln från ärmsidan på vartannat v med 6,6,6,7 (7,7,6,6) 7,7,7,6 (7,7,7,7) 8,8,7,7 m.

Vänster framstycke: Stickas som höger men spegelvänt.

Framkanten stickas så här: På rätsidan stickas till det återstår 6 m. Nästa m lyfts, 5 rm.

Ärmar: Lägg upp 40 (42) 44 (46) 48 m med fg ljus grå på st 8 och sticka 3 v resår 1 rm, 1 am. Fortsätt i slätstickning och sticka totalt 
3 ränder (ljus grå, oblekt, koksgrå) som varje mäter (den ljuse grå inkl. resårkant) 14,5 (14) 14 (13,5) 13 cm. Men när arb mäter 4 cm 
börjar ökningar så här öka 1 m i var sida på var 6:e (5:e) 5:e (5:e) 5:e v 13 (14) 14 (14) 14 gånger till det är 62 (64) 66 (68) 70 m. Sticka 
rakt upp till arb mäter 43 (42) 41 (40) 39 cm.
Maska nu av på vartannat v med 20,20,22 (21,21,22) 22,22,22 (22,22,24) 23,23,24 m.

Montering: Sy ihop axelsömmarna. Sy i ärmarna, så mitten sys på vid axlarna och ner utmed respektive fram och bakstycke. Sy ihop 
ärmsömmarna och sidsömmarna.

Halskant: Plocka upp ca 86 (90) 94 (98) 98 m utmed halsringningen och sticka 3 v resår 1 rm, 1 am. Maska inte av för löst. Vik in 
framkanterna och sy till dem.


