1566 - Jakke med bred kant foran i Mayflower Sky Light.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 3, Lysgrå, ngl.:
Pind:
Rundpind (80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Sky Light. 41 % Alpakka, 41 % Uld, 18 % Nylon, 300 m pr. 50 gram.
Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 38 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 strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon, da garnet trækker sig lidt sammen.
Mønster:
1.pind:ret
2.pind:vrang
3.pind:ret
4.pind:vrang
5.pind:vrang
6.pind:ret
7.pind:vrang
8.pind:ret
Disse 8 pinde danner stribemønster.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 120(130)140(150)160(170) masker op på
pind nr. 4 og strik 14 cm retriller; ret på både ret
og vrangsiden. (Gælder alle størrelser).
2: Strik 19 mønstre (19x8 pinde). Lad arbejdet
hvile.
For.
1: Slå 88(93)98(103)108(113) masker op på pind
nr. 4.
2: Strik retriller som på ryggen over 48(53)58(63)
68(73) masker, men strik glatstrikning over de
sidste 40 masker til dobbelt kant. (Gælder alle
størrelser).
3: For at undgå kanten flaner strikkes vendestrik
på hver 8. pind således: Strik til der mangler de 40
masker, vend arbejdet, slå om pinden og strik
tilbage; på næste pind strikkes omslaget og næste
maske sammen, så der ikke opstår huller.
4: Efter 12 mønstre (12x8 pinde) startes indtagninger mod halssiden inden for de 40 kantmasker. Der strikkes 2 masker sammen på hver
8. pind i alt 12 gange. (Gælder alle størrelser).
5: Lad arbejdet hvile, når længden er den samme
som på ryggen.
6: Strik et forstykke magen til, men spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 84(88)92(96)100(104) masker op på pind
nr. 4.
2: Strik retriller som på ryggen. (Samme længde).
3: Strik stribemønster og tag på hver 8. pind 1
maske ud i hver side til der er

100(104)108(112)116(120) masker på pinden,
strik lige op til der er 12 mønsterstriber.
(12x8 pinde). Gælder alle størrelser.
4: Lad arbejdet hvile.
5: Strik et ærme magen til.
Strik alle dele sammen til raglan således:
1: Start med et forstykke, hvor den glatstrikkede
kant kommer først, så et ærme, ryg, ærme og det
andet forstykke. (OBS! at alle dele vender ens).
Der fortsættes med stribemønster og glatstrikkede
forkanter. Husk vendestrik på hver 8. pind og
indtagninger ligeledes på hver 8. pind ved
halssiden inden for kanten.
2: Strik på retsiden, altså hver anden pind
raglanindtagninger således:
Strik til der mangler 3 masker af forstykket, strik 2
masker ret sammen, 2 ret og 2 masker drejet ret
sammen (de sidste 3 masker er fra ærmet). Strik
på samme måde ved slutningen af ærme og
begyndelsen af ryg.o.s.v.
3: Strik til alle forstykkets stribemønstre er væk.
Sæt forkanternes masker i hvile.
4: Strik frem og tilbage over ærmerne og ryggen
og fortsæt indtagningerne ved ærmernes raglan
mod ryggen og raglan på ryggen, men luk 4
masker af i begyndelsen af alle pinde til
ærmernes masker er brugt. Luk af for ryggens
masker.
Montering.
1: Strik forkanterne så de når om til midten af
nakken. (Må gerne stramme lidt).

2: Luk ikke af men sy kanterne sammen med
maskesting.
3: Sy kanten til mod halssiden i nakken.
4: Fold kanten dobbelt og sy den til med usynlige
sting hele vejen rundt og sy den sammen
forneden på forstykkerne.

5: Sy side- og ærmesømme.
6: Hæft ender. Læg jakken i vand og træk den i
facon.

