
LOOSE SWEATER MED BALLONÆRMER
Størrelse: (S) M (L) XL  

Overvidde (modellens): (90) 98 (104)   112   cm
Hel længde: (53) 55 (57)   59 cm 

Garn:  Sarah by Permin, fv. 883620/kobber
Garnforbrug: (4) 5 (6) 6 ngl.    

Pinde: Rundpind 2½ mm (80 cm), 3 og 3½ mm (40 + 80 cm)
 Strømpepinde 2½ og 3½ mm.

Strikkefasthed: 25 m x 36 p glatstrik på p 3½ = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, m=maske, omg=omgange, dr=drejet
udt=udtagning=1 dr m i lænken mellem maskerne – r eller vr som den øvrige omg 

Raglanudtagninger:
Udt A (efter D1): Stik venstre p BAGFRA under lænken mellem maskerne og løft den op på pinden, strik 1 r igennem lænken. 
Udt B (før D1): Stik venstre p FORFRA under lænken mellem maskerne og løft den op på pinden, strik 1 dr r igennem lænken. 

Modellen strikkes oppefra.

Bærestykke: Slå (114) 116 (122) 124 m op på den korte rundp. 3, slå fast op over 2 pinde. Saml arbejdet til en ring og markér omgangens 
start, dette er bag på venstre skulder. Strik 2 cm rib over alle m, 1r+1vr.  

Skift til p 3½ og glatstrik og strik en omg, hvor der sættes 4 mærker (M) således: *(45) 48 (52) 55 m, M, (12) 10 (9) 7 m, M*, gent. fra * til * 
- omgangsmærket er det 4. M. Arbejdet er nu inddelt i ryg, ærme, forstykke, ærme.

På næste omg tages 8 m ud til raglan således (se vejledning ovenfor): *1 r, udt. A, strik hen til 1 m før M, udt. B, 1 r*, gent. fra * til * omg 
rundt. Gentag udtagningerne på hver 2. omg til der er taget ud i alt (25) 26 (28) 30 gange. Der er nu (314) 324 (346) 364 m på omg, og 
arbejdet måler ca. (18) 19 (20) 21 cm midt foran. Hvis der mangler lidt i højden, strikkes et par omg lige op.  

Krop: Kroppen strikkes fortsat i glatstrik. På første omg sættes ærmernes (62) 62 (65) 67 m i hvil på en tråd, og der slåes (18) 22 (23) 25 nye 
m op under hvert ærme. Der er nu (226) 244 (262) 280 m på omg. Fjern alle M pånær omgangsmærket. 

Strik 16 omg r, 14 omg vr, 14 omg r, 14 omg vr, 14 omg r, og 14 omg vr.  

Strik lige op i glatstrik til arbejdet måler (45) 47 (47) 49 cm fra skulderen. Skift til p 2½ og strik (8) 8 (10) 10 cm rib, 1r+1vr, og luk herefter 
lidt løst af i rib.  

Ærmer: Ærmet strikkes i glatstrik over alle m. Fordel maskerne til det ene ærme på strømpepinde. Start midt under ærmet og strik (9) 
11 (11) 12 m op i kroppen, strik henover ærmet og strik yderligere (9) 11 (12) 13 m op i kroppen. Der er nu (80) 84 (88) 92 m på omg. 
Markér omgangens start. 

LÆS HELE AFSNITTET INDEN DU FORTSÆTTER:
Udtagninger:Udtagninger: *Strik 10 cm lige op. På næste omg tages 3 m ud jævnt fordelt*. Gent. fra * til * yderligere 2 gange – sidste gang tages dog Udtagninger: *Strik 10 cm lige op. På næste omg tages 3 m ud jævnt fordelt*. Gent. fra * til * yderligere 2 gange – sidste gang tages dog Udtagninger:
2 m ud i stedet for 3. Der er nu (88) 92 (96) 100 m på omg.
Vrangstriber:Vrangstriber: SAMTIDIG strikkes striber således: Strik glatstrik til ærmet måler (20) 19 (18) 17 cm fra ærmegabet. Strik 14 omg vr, 14 omg Vrangstriber: SAMTIDIG strikkes striber således: Strik glatstrik til ærmet måler (20) 19 (18) 17 cm fra ærmegabet. Strik 14 omg vr, 14 omg Vrangstriber:
r, 14 omg vr, 14 omg r og 14 omg vr. Fortsæt i glatstrik til ærmet måler (43) 43 (40) 40 cm fra ærmegabet. 

Strik en omg r, hvor alle masker strikkes sammen 2 og 2. Der er nu (44) 46 (48) 50 m på omg. Skift til p 2½ og strik (8) 8 (10) 10 cm rib, 
1r+1vr, og luk herefter lidt løst af i rib.  

Strik det andet ærme magen til.

Hæft alle ender. 

Design og opskrift: Ninette Hartwich

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.



LÖS SWEATER MED BALLONGÄRMAR
Storlekar: (S) M (L) XL  

Bröstvidd (modellens): (90) 98 (104)   112   cm
Hel längd: (53) 55 (57)   59 cm 

Garn:  Sarah by Permin, fg. 883620/koppar
Garnåtgång: (4) 5 (6) 6 nyst.    

Stickor: Rundst. 2½ mm (80 cm), 3 och 3½ mm (40 + 80 cm)
 Strumpstickor 2½ och 3½ mm.

Masktäthet: 25 m x 36 v slätstickning med st. 3½ = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

r=rät, am=avig,  m=maska, v=varv, vr=vriden 
ökn=ökning=1 vr m i länken mellan maskorna – rm eller am det som passar i övriga v 

Raglanökningar:
Ökn A (efter D1): Stick vänster st BAKIFRÅN under länken mellan maskorna och lyft den upp på stickan, sticka 1 rm genom länken. 
Ökn B (före D1): Stick vänster st FRAMIFRÅN under länken mellan maskorna och lyft den upp på stickan, sticka 1 vr rm genom länken. 

Modellen stickas uppifrån

Oket: Lägg upp (114) 116 (122) 124 m på den korta rundst. 3, lägg upp fast över 2 stickor. Slut arbetet till en ring och markera varvets 
början, detta är bak på vänster axel. Sticka 2 cm resår över alla m, 1 rm+1 am.  

Byt till st 3½ och slätstickning och sticka ett v, där det sätts 4 markeringar (M) så här: *(45) 48 (52) 55 m, M, (12) 10 (9) 7 m, M*, upprepa från 
* till * - varvsmarkeringen är den 4:e M. Arbetet är nu indelat i bakstycke, ärm, framstycke, ärm.

På nästa v ökas 8 m till raglan så här (se vägledning ovanför): *1 rm, ökn. A, sticka fram till 1 m före M, ökn B, 1 rm*, upprepa från * till * v 
runt. Upprepa ökningarna på vartannat v till det är ökat totalt (25) 26 (28) 30 gånger. Det är nu (314) 324 (346) 364 m på v, och arbetet 
mäter ca. (18) 19 (20) 21 cm mitt fram. Om det fattas lite på höjden, stickas ett par v rakt upp.  

Kropp: Kroppen stickas fortsatt i slätstickning. På första v sätts ärmarnas (62) 62 (65) 67 m att vila på en tråd, och det läggs upp (18) 22 (23) 
25 nya m under varje ärm. Det är nu (226) 244 (262) 280 m på v. Ta bort alla M men behåll varvsmarkeringen. 

Sticka 16 v rm, 14 v am, 14 v rm, 14 v am, 14 v rm, och 14 v am.  

Sticka rakt upp i slätstickning till arbetet mäter (45) 47 (47) 49 cm från axlarna. Byt till st 2½ och sticka (8) 8 (10) 10 cm resår, 1 rm+1 am, 
och maska därefter av lite löst i resår.  

Ärmar: Ärmen stickas i slätstickning över alla m. Fördela maskorna till den ena ärmen på strumpstickor. Börja mitt under ärmen och 
plocka upp (9) 11 (11) 12 m i kroppen, sticka framöver ärmen och plocka upp ytterligare (9) 11 (12) 13 m i kroppen. Det är nu (80) 84 
(88) 92 m på v. Markera varvets början. 

LÄS HELA AVSNITTET INNAN DU FORTSÄTTER:
Ökningar:kningar: *Sticka 10 cm rakt upp. På nästa v ökas 3 m jämnt fördelat*. Upprepa från * till * ytterligare 2 gånger – sista gången ökas dock kningar: *Sticka 10 cm rakt upp. På nästa v ökas 3 m jämnt fördelat*. Upprepa från * till * ytterligare 2 gånger – sista gången ökas dock kningar:
2 m i stället för 3. Det är nu (88) 92 (96) 100 m på v.
AvigrAvigränder: SAMTIDIGT stickas ränder så här: Sticka slätstickning till ärmen mäter (20) 19 (18) 17 cm från ärmhålet. Sticka 14 v am, 14 v nder: SAMTIDIGT stickas ränder så här: Sticka slätstickning till ärmen mäter (20) 19 (18) 17 cm från ärmhålet. Sticka 14 v am, 14 v nder:
rm, 14 v am, 14 v rm, 14 v am. Fortsätt i slätstickning till ärmen mäter (43) 43 (40) 40 cm från ärmhålet. 

Sticka ett v rm, där alla maskor stickas tillsammans 2 och 2. Det är nu (44) 46 (48) 50 m på v. Byt till st 2½ och sticka (8) 8 (10) 10 cm resår, 
1 rm+1 am, och maska därefter av lite löst i resår.  

Sticka den andra ärmen på samma sätt.
Fäst alla lösa trådar.

Design och beskrivning: Ninette Hartwich

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.


