1510 - Trøje med bred kant i Mayflower Paris.
Str.:
Brystvidde incl.
Ribkanten cm:
Længde cm:
Fv. 5408, Lysrød, ngl.:
Pind:
Rundpind (80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Paris. 60 % Polyamid, 40 % Acryl, 245 m pr. 100 gram.
I glatstrik. Vandret: 18 masker = 10 cm. Lodret: 24 pinde = 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.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden arbejdet påbegyndes.
Det er ligeledes en god ide at lave en strikkeprøve, gør den fugtig, træk den i facon og kontroller at
strikkefastheden passer.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 95(100)105(110)115(120) masker op på
pind nr. 5½ og strik 15 pinde rib, (2 ret, 2 vrang)
på alle størrelser.
2: Strik herefter 50(52)54(56)58(60) cm glatstrik
og luk løst af.
For.
1: Slå 36(40)46(50)54(58) masker op på pind nr.
5½ og strik 15 pinde rib (2 ret, 2 vrang).
2: Fortsæt i glatstrik; efter 10 cm glatstrik (gælder
alle størrelser) strikkes 2 masker sammen i den
ene side på hver 8. pind i alt 9(10)10(11)12(12)
gange.
3: Strik lige op til forstykke og ryg har samme
længde. Luk løst af.
4: Strik et forstykke magen til, men spejlvendt,
(der strikkes 2 masker sammen i den anden side).

Ærme.
1: Slå 30(32)34(36)38(40) masker op på pind nr.
5½ og strik rib (2 ret, 2 vrang). Der tages en
maske ud i hver side på hver 6. pind til der er
56(60)64(66)70(74) masker.
2: Strik lige op til ærmet måler 46(48)50(52)54(56)
cm
eller den ønskede længde.
3: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy sammen over skulder (skulderens bredde er
forstykkets skulderbredde).
2: Sy ærmerne i.
3: Sy ærme- og sidesømme.
4: Strik (240) masker op på rundpind nr. 5½ i
forkanterne og rundt i nakken. Strik 20 pinde rib,
(2 ret, 2 vrang). Luk løst af.
5: Hæft ender, læg trøjen i vand og træk den i
facon.

