1567 – Sweater med hætte i Mayflower Sky light.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
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Pind:
Rundpind:
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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 dette garn trækker sig lidt sammen ved
vask.
Mønster:
1. pind retsiden: 4 ret * 1 vrang løs af med tråden foran masken, 7 ret*. Gentag fra * til * slut med 4 ret.
2. pind vrangsiden: *1 vrang løs af med tråden foran masken 7 ret*. Gentag fra * til * og slut med 1
vrang løs af med tråden foran masken.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 113(121)137(145)153(169) masker op på
pind nr. 4.
2: Strik mønster til hele arbejdet måler 45(46)47
(48)49(50) cm.
3: Luk til ærmegab for 7 masker i hver side.
(Gælder alle størrelser).
4: Strik til hele arbejdet måler 66(68)70(72)74(76)
cm.
5: Luk de midterste 35 masker af til hals og strik
hver side færdig for sig (gælder alle størrelser).
6: Luk for 1x2 masker mod halssiden (gælder alle
størrelser). Luk herefter alle skuldermasker af på
én gang.
Forstykke.
1: Strikkes som ryggen til arbejdet måler 61(63)65
(67)69(71) cm (husk ærmegab).
2: Luk af til hals som på ryggen, og strik lige op til
forstykket har samme længde som ryggen. Luk af.
Ærmer.
1: Slå 83(83)83(91)91(91) masker op på pind nr.
4.
2: Strik mønster som beskrevet, men start og slut
pinden med 2 masker glatstrik (ret på retsiden og
vrang på vrangsiden).
3: Strik 25 cm lige op. (Gælder alle størrelser).

4: Tag 1 maske ud efter og før de 2 kantmasker i
hver side på hver 10. pind til 99(99)99(107)107
(115) masker. Strik lige op til arbejdet måler 58
(59)60(61)62(63) cm, eller ønsket længde. Luk af
og strik et ærme magen til.
Hætte.
Alle størrelser er ens.
1: Slå 101 masker op på pind nr. 4.
2: Strik 2 pinde således: tag 1. maske løs af
(denne maske tages løs af på hele hætten) 3 ret
*1 maske løs af med tråden foran masken 5 ret*.
Gentag fra * til * slut med 4 ret.
3: Tag 1. maske løs af strik 1 maske og tag 1
maske ud; udtagningen fortsætter for hver 4.
maske pinden ud. Der er nu 131 masker. Fortsæt
med mønster som beskrevet til arbejdet måler 38
cm. Luk af.
Montering.
1: Sy skuldersømmene.
2: Sy ærmesømmene, men undlad de sidste 3 cm
som sys til de aflukkede masker i ærmegabet.
3: Sy ærmerne i og sy sidesømmene.
4: Sy hætten sammen foroven og sy den til i
halsen, så mønsteret passer med sweaterens
mønster.
5: Hæft ender, læg sweateren i vand og træk den
i facon.

