1488 – Bolero i Mayflower Paris.
Str.:
Fv. 208, Hvid, ngl.:
Pind:
Rundpind (60 eller 80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:

One-size Lille
One-size Stor
3
4
6
6
Mayflower Paris. 60 % Polyester, 40 % Acryl. 245 m pr. 100 gram.
18 masker x 24 pinde= 10 x 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Slå 104/124 m op på rundpind nr. 6,00.
På alle pinde, både retpinde og vrangpinde tages 1. m løs af og næste m strikkes ret, derefter strikkes der
mønster indtil 2 m før afslutning, denne m strikkes ret og sidste m strikkes vrang.
De første 3 pinde strikkes r.
2 dr ret sm = tag bag ind i 2 m, og strik dem ret sm.
3 ret sm = tag 1 m løs af, 2 ret sm, træk den løse m over.
1. pind: (retten af arb). *Slå om, 2 dr ret sm, 8 ret*, gentag fra * til *.
2. pind: og alle andre pinde med lige nr. STRIKKES VRANG, bortset fra kantmaskerne.
3. pind: *1 ret, slå om, 2 dr ret sm, 5 ret, 2 ret sm, slå om*, gentag fra * til * og slut med 1 ret, 1 vr.
5. pind: *2 ret, slå om, 2 dr ret sm, 3 ret, 2 ret sm, slå om, 1 ret*, gentag fra * til * og slut med 2 ret, 1 vr.
7. pind: *3 ret, slå om, 2 dr ret sm, 1 ret, 2 ret sm, slå om, 2 ret*, gentag fra * til * og slut med 3 ret, 1 vr.
9. pind: *4 ret, slå om, 3 ret sm, slå om, 3 ret*, gentag fra * til * og slut med 4 ret, 1 vr.
10. pind: som alle vrangpinde.
Disse 10 pinde danner mønsteret.
Strik dette mønster over alle 104/124 m, vær
OBS! på de 2 kantmasker i hver side, indtil
arbejdet måler ca. 74 cm, eller 16/18 mønstre,
men slut med 10. mønsterpind inden arbejdet
deles.
Herefter strikkes de 2 forstykker færdig hver for
sig, slå 2 m op på hver forstykke til kantmaske, så
hvert forstykke består af 52+2 m/62+2 m. Strik
indtil hele arbejdet består af 21/23 mønstre, det er
vigtigt, at der sluttes med 10. mønsterpind og
derefter strikkes der 3 pinde ret, inden alle m
sættes på maskemål eller ventepind, da
maskerne skal anvendes til I-cord-kant, som er
det samme som en rouloukant).
Omkring hele arbejdet skal der strikkes en I-cordkant, som består af 5 m. Den 5. m og
lænkemasken skal strikkes sammen. Begynd med
at slå 5 m op på en strømpepind, og påbegynd
kanten, nederst på det ene forstykke, strik hen
langs nederste kant på forstykket, videre op i
halsudskæring og nedad den anden side af

halsudskæring, hen langs nederst på det andet
forstykke, (se evt. en beskrivelse på internettet for
anvisninger på at strikke I-cord-kant), strik ret
uden at vende pinden og strik 5. m og lænken fra
forstykkets inderkant sammen, træk garnet hen
foran til første maske igen og strik 5 ret, dog uden
at strikke sammen med lænken fra forstykket, det
er kun på hver 2. pind, at 5. maske og lænken
skal strikkes sammen på stykkerne, hvor der skal
strikkes I-cord-kant. Ryggens I-cord-kant strikkes
på samme måde, som fodstykkets I-Cord-kant. Icord-kanten i siderne skal DOG strikkes lidt
anderledes, for her skal der strikkes 5. m og 1 m
fra for- og bagstykke sammen på hver pind.
ALTSÅ SKAL DER STRIKKES 3 M SAMMEN I
SIDESØMMENE.
Sidesømmene strikkes sammen på alle pinde og
strikkes op til ca. 5./7. mønster på ryggen. Så
skiftes der over og strikkes I-cord-kant sammen
med ærmegabet resten af vejen på hver 2. pind,
som tidligere beskrevet.

3.billede er et nærbillede af ærmegabet
Første billede viser hvordan boleroen ligger når
den er foldet sammen efter der er strikket I-cordkant på
2.billede viser hvordan boleroen vil blive trukket
op i halskanten når den tages på

