Bemærk strik kantmasker i begge sider
(se hvordan under kantmasker). Strik i alt
5 p. Skift til farve soil = bundfarven. Strik
2 p glatstrikning, på 1. p tages jævnt
4 (12) 12 (12) 12 m ud = 100 (112) 120
(120) 128 m. Herefter tages ud til raglan
på hver 2. p.
Strik: 17 (20) 21 (21) 23 r (½ forstykke),
udt, 2 r, udt, 12 (12) 14 (14) 14 r
(ærme), udt, 2 r, udt, 34 (40) 42 (42) 46
r (ryggen), udt, 2 r, udt, 12 (12) 14 (14)
14 r (ærme), udt, 2 r, udt, 17 (20) 21 (21)
23 r (½ forstykke) = 108 (120) 128 (128)
136 m.
Fortsæt udt på hver 2. p omkring de 2
m der danner raglanudtagningen i alt
24 (25) 26 (27) 28 gange = 292 (312)
328 (336) 352 m. Strik 0 (2) 4 (4) 6 p
efter den sidste udt, slut med en VS p.
Strik ½ forstykke 43 (47) 49 (50) 53 m,
sæt ærmets 60 (62) 66 (68) 70 m på en
hjælpepind, slå 2 nye m op, strik ryggens
86 (94) 98 (100) 106 m, sæt ærmets 60
(62) 66 (68) 70 m på en hjælpepind, slå
2 nye m op, strik ½ forstykke 43 (47) 49
(50) 53 m.
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Nu strikkes frem og tilbage på kroppens
176 (192) 200 (204) 216 m imens
ærmernes m hviler. Når arb måler 5 (5)
6 (6) 7 cm fra ærmegabet strikkes en
lomme. Strik 8 (10) 11 (12) 13 r, sæt 27
m på en hjælpepind, slå 27 m op med
effektfarve Wine (gælder alle størrelser).
Strik resten af arb med bundfarven (nyt
nøgle). Nu strikkes gobelinstrikning = strik
med to nøgler i bundfarven, skift farve
ved lommens 27 m til effektfarve Wine.
Strik lommens første 6 p i retstrikning,
derefter glatstrikning. Når lommen måler
10 cm, fortsættes med bundfarven over
alle m, og strik videre til arb måler 20
(22) 24 (26) 28 cm målt fra ærmegabet.
Skift til effektfarve Sky. Strik én p r,
herefter strik 1 r * 2 r, 2 vr* gentag fra *
til * slut med 1 r. Strik i alt 6 p. Luk alle
m af fra RS.
Ærme:
Sæt de 60 (62) 66 (68) 70 m fra
hjælpepind på strømpepinde, eller strik
med magic loop. Samtidig samles 2 m op i
ærmegabet = 62 (64) 68 (70) 72 m.

