
DRENGESWEATER I Alice
Størrelse: (2) 3/4 (5/6) 7/8 år  

Modellens overvidde: (72) 76 (82)   86 cm
Modellens vingefang: (90) 98 (106) 114 cm
Hel længde: (36) 38 (42) 46 cm 

Garn:  Alice by Permin, fv. 886205/jeans
Garnforbrug: (4) 4 (5) 6 ngl. 

Pinde: Rundpind (40 og 60 cm) 7 mm
 Rundpind (40 cm) 6 mm

Strikkefasthed: 16 m x 24 p i glatstrik = 10 x 10 cm.
 (12 m rib, 3r+3vr, let strakt = 5½ cm)
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål

r=ret, vr=vrang, dr=drejet, p=pinde, omg=omgange, m=maske, sm=sammen

Modellen strikkes i tre dele der syes sammen til sidst. Efterfølgende strikkes rullekrave. 

Krop: Slå (154) 162 (176) 184 m op på den lange rundp. og saml til en ring. Markér omgangens start. 
Inddel arbejdet således på første omg: Strik 15 m 3/3 rib (3r+3vr), 12 m efter diagram 1 (D1), (19) 21 (23) 25 m 3/3 rib hvor der startes og 
sluttes med (2r) 3r (1r) 2r (dette er midterstykket på forsiden), 12 m efter diagram 2 (D2), 3/3 rib omg rundt. Strik yderligere 6 omg med 
denne inddeling. 
Fortsæt med samme inddeling, DOG strikkes midterstykket på forsiden nu skiftevis med 4 omg glat og 4 omg omvendt glat. Fortsæt lige 
op til arbejdet måler (22) 23 (26) 29 cm. Sørg for at slutte med en lige p i diagrammerne.

Nu deles arbejdet i ryg og forstykke på næste omg således: Luk (3) 2 (1) 2 m af, strik rib, D1, midterstykke, D2, strik (12) 13 (14) 13 m rib, luk 
de næste (9) 10 (11) 13 m af, strik rib til der mangler (6) 8 (10) 11 m, luk de sidste m af.  
Bryd garnet og strik de to dele færdige hver for sig.

Forstykke: Strik frem og tilbage over de (67) 71 (75) 75 m og fortsæt med inddelingen i rib, snoninger efter D1 og D2 samt midterstykke. 
Luk af til ærmegab i begge sider på hver 2. p for (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,1,1,1,1 m. Der er nu (53) 57 (61) 63 m på p. Strik lige op til 
arbejdet måler (9) 10 (10) 11 cm fra ærmegabets start. Luk nu de midterste (17) 19 (21) 23 m til halsudskæring og strik hver side op for sig, 
stadig i rib og snoning. Mod halssiden lukkes herefter af på hver 2. pind for 2,1 m (alle str.). Strik lige op til arbejdet fra ærmegabets start 
måler (14) 15 (16) 17 cm. Luk skulderens (15) 16 (17) 17 m af. Strik den anden side magen til. 
Ryg: Strik frem og tilbage i rib over de (69) 71 (79) 83 m og luk af til ærmegab som på forstykket. Der er nu (55) 57 (65) 71 m på p. Strik 
lige op til arbejdet måler (13) 14 (15) 16 cm fra ærmegabets start. Luk nu de midterste (23) 23 (29) 35 m til halsudskæring og strik hver 
side op for sig. Mod halssiden lukkes herefter 1 m af på 2. pind. Luk skulderens (15) 16 (17) 17 m af på efterfølgende p. Strik den anden 
side magen til. 

Ærmer: Slå (37) 39 (41) 43 m op på den lange rundpind. Hele arbejdet strikkes med en kantmaske (KM) i glatstrik i hver side. Strik 3/3 rib 
hvor der startes med (1vr) 2vr (3vr) 1r indenfor KM på første p (arbejdets vrangside). På 4. p tages 1 m ud i hver side indenfor KM ved at 
strikke 1 dr m i lænken mellem maskerne. De nye m følger ribmønsteret. Gentag udtagningerne på hver 4. p til der er taget ud i alt (13) 14 
(15) 16 gange. Der er nu (63) 67 (71) 75 m på p. Strik lige op til arbejdet måler (25) 27 (29) 31 cm. 
Nu strikkes ærmekuppel således: Luk af i begge sider på hver 2. p for (4,3,3,3,3,3) 5,2,2,2,3,3,3 (5,2,2,2,2,2,2,2,3) 6,2,2,2,2,2,2,2,2,2 m. Luk 
herefter de resterende (25) 27 (27) 27 m af på næste p. Strik det andet ærme magen til. 
  

Montering og kanter: Sy skuldersømme og ærmesømme og sy ærmerne i.  
Med p 6 samles masker op langs halskanten fra retsiden, start midt bag. Saml (54) 60 (66) 72 m op. Strik rundt i rib, 3r+3vr. Strik (6) 6,5 
(7) 7,5 cm rib. Skift til p 7 og strik yderligere (6) 6,5 (7) 7,5 cm rib og luk samtidig af på sidste omgang.
  
Hæft alle ender.

Den færdige sweater vaskes eller lægges mellem fugtige stykker og tørres herefter fl adt og lagt i de angivne mål. Bemærk at 
retrillerne på forstykket skal strækkes/glattes en del og at ribben skal strækkes let, dette gælder også ærmerne.

Design og opskrift: Ninette Hartwich

  r på retsiden, vr på vrangsiden

  vr på retsiden, r på vrangsiden

  sæt 3 m på hjælpep foran arb, 3 r, strik de 3 m fra hjælpep r

  sæt 3 m på hjælpep bag arb, 3 r, strik de 3 m fra hjælpep r
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POJKSWEATER I Alice
Storlek: (2) 3/4 (5/6) 7/8 år  

Modellens bröstvidd: (72) 76 (82)   86 cm
Modellens vingfång: (90) 98 (106) 114 cm
Hel längd: (36) 38 (42) 46 cm 

Garn:  Alice by Permin, fv. 886205/jeans
Garnåtgång: (4) 4 (5) 6 nyst. 

Stickor: Rundst. (40 och 60 cm) 7 mm
 Rundst.(40 cm) 6 mm

Masktäthet: 16 m x 24 v slätstickning = 10 x 10 cm.
 (12 m resår, 3 rm+3 am, lätt sträckt = 5½ cm)
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb de angivna måtten.

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

Modellen stickas i tre delar och sys tillsamman till sist. Efteråt stickas polokragen. 

Bak-och framstycke: Lägg upp (154) 162 (176) 184 m på den långa rundst. och slut till en ring. Markera varvets början. 
Indela arbetet så här på första v: Sticka 15 m 3/3 resår (3 rm+3 am), 12 m efter diagram 1 (D1), (19) 21 (23) 25 m 3/3 resår och börja och 
sluta med (2 rm) 3 rm (1 rm) 2 rm (detta är mittstycket på framsidan), 12 m efter diagram 2 (D2), 3/3 resår v runt. Sticka ytterligare 6 v med 
denna indelning. 
Fortsätt med samma indelning, MEN sticka mittstycket på framsidan nu växelvis med 4 v slätstickning och 4 v avigvänd slätstickning. 
Fortsätt sticka rakt upp till arbetet mäter (22) 23 (26) 29 cm. Se till att sluta med ett jämnt v i diagrammen.

Nu delas arbetet i bak-och framstycke på nästa v så här: Maska av (3) 2 (1) 2 m, sticka resår, D1, mittstycket, D2, sticka (12) 13 (14) 13 m resår, 
maska av de följande (9) 10 (11) 13 m, sticka resår till det återstår (6) 8 (10) 11 m, maska av de sista m.  
Tag av garnet och sticka de två delarna färdiga var för sig.

Framstycke: Sticka fram och tillbaka på de (67) 71 (75) 75 m och fortsätt med indelningen i resår, fl ätor efter D1 och D2 samt mittstycket. 
Maska av för ärmhålen i var sida på vartannat v med (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,1,1,1,1 m. Det är nu (53) 57 (61) 63 m på st. Sticka rakt 
upp till arbetet mäter (9) 10 (10) 11 cm från ärmhålens början. Maska nu av de mittersta (17) 19 (21) 23 m för halsringningen och sticka var 
sida färdigt var för sig, fortfarande i resår och fl ätor. Vid halssidan avmaskas därefter på vartannat v med 2,1 m (alla storl.). Sticka rakt upp 
till arbetet från ärmhålets början mäter (14) 15 (16) 17 cm. Maska av axelns (15) 16 (17) 17 m. Sticka den andra sidan på samma sättl. 
Bakstycke: Sticka fram och tillbaka i resår på de (69) 71 (79) 83 m och maska av för ärmhålen som på framstycket. Det är nu (55) 57 
(65) 71 m på v. Sticka rakt upp till arbetet mäter (13) 14 (15) 16 cm från ärmhålens början. Maska av de mittersta (23) 23 (29) 35 m för 
halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig. Vid halssiden avmaskas 1 m på vartannat v. Maska av axelns (15) 16 (17) 17 m på 
följande v. Sticka den andra sidan på samma sätt. 

Ärmar: Lägg upp (37) 39 (41) 43 m på den långa rundst. Hela arbetet stickas med en kantm (KM) i slätstickning i var sida. Sticka 3/3 resår 
och börja med (1 am) 2 am (3 am) 1 rm innanför KM på första v (arbetets avigsida). På 4:e v ökas 1 m i var sida innanför KM genom att 
sticka 1 vriden m i länken mellan m. De nya m följer resårmönstret. Upprepa ökningarna på vart  4:e v till det är ökat totalt (13) 14 (15) 16 
gånger. Det är nu (63) 67 (71) 75 m på v. Sticka rakt upp till arbetet mäter (25) 27 (29) 31 cm. 
Nu stickas ärmkupan så här: Maska av i var sida på vartannat v med (4,3,3,3,3,3) 5,2,2,2,3,3,3 (5,2,2,2,2,2,2,2,3) 6,2,2,2,2,2,2,2,2,2 m. Maska 
därefter av de återstående (25) 27 (27) 27 m på nästa v. Sticka den andra ärmen likadant. 
  

Montering och kanter: Sy axelsömmarna och ärmsömmarna och sy i ärmarna .  
Med st 6 plockas m upp utmed halsringningen från rätsidan, börja mitt bak. Sml?? Plocka upp 54) 60 (66) 72 m. Sticka runt i resår, 3 
rm+3 am. Sticka (6) 6,5 (7) 7,5 cm resår. Byt till st 7 och sticka ytterligare (6) 6,5 (7) 7,5 cm resår och maska samtidigt av på sista v.
  
Fäst alla lösa trådar.

Den färdiga sweatern tvättas eller läggs mellan fuktiga dukar och torkas därefter utsträckt i de angivna måtten. Obs! Att 
rätstickningen på framstycket sträcks/slätas ut en del och att resåren skall sträckas lätt, detta gäller också ärmarna.

Design och beskrivning: Ninette Hartwich

rm på rätsidan, am på avigsidan

am på rätsidan, rm på avigsidan

sätt 3 m på hjälpst framför arb, 3 rm, sticka hjälpst m räta

sätt 3 m på hjälpst bakom arb, 3 rm, sticka hjälpst m räta

  r på retsiden, vr på vrangsiden

  vr på retsiden, r på vrangsiden

  sæt 3 m på hjælpep foran arb, 3 r, strik de 3 m fra hjælpep r

  sæt 3 m på hjælpep bag arb, 3 r, strik de 3 m fra hjælpep r
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