
Gentag disse 12 m

Gentag 
disse 16 p

R på retsiden, vrang på vrangsiden

Vr på ret siden, r på vrangsiden

Chunky sweater med ret og vrang mønster

Str: S (M) L (XL)

Overvidde: 96 (108) 120 (132) cm
Hel længde: 54 (56) 58 (60) cm

Garn: Alice by permin fv. 886216/blå
Garnforbrug:  9 (10) 11 (12) ngl.

Pinde: Rundp nr. 12 (40 & 80 cm) og rundp nr. 10 (40 cm).

Strikkefasthed:  10 m x 16 p = 10 x 10 cm på p. nr 12 i mønster og 2 tråde Alice.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb ellers ikke får de anførte mål.

Forkortelser: m=masker, r=ret, vr=vrang, rundp=rundpind, arb=arbejde sm=sammen.

For- og bagstykke: Slå 96 (108) 120 (132) m op på rundp nr. 12, med 2 tråde Alice. Sæt en markør i starten af arb og igen 
efter 48 (54) 60 (66) m, og strik efter diagram til arb måler 30 (32) 34 (36) cm. Herefter strikkes hver del færdig for sig.

Bagstykke: Strik frem og tilbage og fortsæt diagram, når arb måler 52 (54) 56 (58) cm. Luk de midterste 20 (20) 22 (22) m 
af til hals og hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere af til hals ved at strikke 2 m sm mod halsen, strik til arb måler 
54 (56) 58 (60) cm. Lad de resterende 13 (16) 18 (21) m hvile og strik den anden side.

Forstykke: Strikkes som bagstykket, men når arb måler 48 (50) 52 (54) cm, lukkes de midterste 12 (12) 14 (14) m af til hals 
og hver side strikkes færdig for sig, der lukkes yderligere af til hals ved at strikke 2 m sm mod halsen, på hver 2. p i alt 5 
gange. Lad de resterende 13 (16) 18 (21) m hvile og strik den anden side. Strik skuldrene sammen fra vrangsiden, ved at 
strikke 2 m sm, 1 m fra forstk og 1 m fra bagstk, samtidig med at der lukkes af.

Ærmer: Saml med rundp nr. 12 og 2 tråde Alice 48 m op i ærmegabet, begynd under armen og sæt en markør i starten af 
arb og strik efter diagram. Når ærmet måler 7 cm, tages der en m ind på hver side af markøren ved at strikke 2 m sm (tag 
ind i r eller vr, alt efter hvad m viser), fortsæt disse indtagninger hver 7. cm i alt 6 gange = 36 m, strik til arb måler 48 (45) 
43 (40) cm eller ønsket længde. Luk ikke for stramt af som m viser. Strik et ærme mere. 

Montering: Saml med rundp nr. 10 og 2 tråde Alice ca. 48 (48) 52 (52) m op langs halskanten og strik rundt i glat ca. 10 
cm, luk løst af i r. Lad halsen rulle ned. Hæft alle ender og damp let.



Chunky sweater med rätt och avigt mönster

Storlekar: S (M) L (XL)

Bröstvidd: 96 (108) 120 (132) cm
Hel längd: 54 (56) 58 (60) cm

Garn: Alice by permin fg. 886216/blå
Garnåtgång:  9 (10) 11 (12) nyst.

Stickor: Rundst. 12 mm (40 & 80 cm) och rundst. 10 mm (40 cm).

Masktäthet: 10 m x 16 v = 10 x 10 cm med st. 12 i mönster och 2 trådar Alice.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

Förkortningar: m=maskor, rm=rät, am=avig, rundst=rundsticka, arb=arbete, tills=tillsammans.

Fram- och bakstycke: Lägg upp 96 (108) 120 (132) m på rundst. 12, med 2 trådar Alice. Sätt en markör i början på arb 
och igen efter 48 (54) 60 (66) m, och sticka efter diagrammet till arb mäter 30 (32) 34 (36) cm. Därefter stickas var del 
färdigt var för sig.

Bakstycke: Sticka fram och tillbaka  och fortsätt med diagrammet, när arb mäter 52 (54) 56 (58) cm, avmaskas de 
mittersta 20 (20) 22 (22) m till hals och var sida stickas färdigt var för sig. Maska av ytterligare till hals genom att sticka 
2 m tills vid halsen, sticka till arb mäter 54 (56) 58 (60) cm. Låt de resterande 13 (16) 18 (21) m vila och sticka den andra 
sidan.

Framstycke: Stickas som bakstycket, men när arb mäter 48 (50) 52 (54) cm, avmaskas de mittersta 12 (12) 14 (14) m 
till hals och var sida stickas färdigt var för sig, det avmaskas ytterligare till hals genom att sticka 2 m tills vid halsen, 
på vartannat v totalt 5 gånger. Låt de resterande 13 (16) 18 (21) m vila och sticka den anhdra sidan. Sticka axlarna 
tillsammans från avigsidan, genom att sticka 2 m tills, 1 m från framstycket och 1 m från bakstycket, samtidig med att de 
avmaskas.

Ärmar: Plocka upp med rundst. 12 och 2 trådar Alice 48 m i ärmhålet, börja under ärmen och sätt en markör i början på 
arb och sticka efter diagrammet. När ärmen mäter 7 cm, minskas en m på var sida om markören genom att sticka 2 m tills 
(minska i rm eller am, allt efter vad m visar), fortsätt dessa minskningarna var 7:e cm totalt 6 gånger = 36 m, sticka till arb 
mäter 48 (45) 43 (40) cm eller önskad längd. Maska av inte för stramt som m visar. Sticka en ärm till. 

Montering: Plocka upp med rundst. 10 och 2 trådar Alice ca. 48 (48) 52 (52) m utmed halskanten och sticka runt i 
slätstickning ca. 10 cm, maska av löst i rm. Låt halsen rulla ner. Fäst alla ändar och ånga lätt.

R på retsiden, vrang på vrangsiden

Vr på ret siden, r på vrangsiden

Rm på rätsidan, am på avigsidan

Am på rätsidan, rm på avigsidan 
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