1568 - Lang cardigan i Mayflower Sky Light.
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Mayflower Sky Light. 41 % Alpakka, 41 % Uld, 18 % Nylon, 300 m pr. 50 gram.
Vandret: 24 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 sammen ved vask.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 110(122)134(146)158(170) masker op på
pind nr. 4 og strik 24 cm rib; 2 ret 2 vrang.
(Gælder alle størrelser).
2: Strik 60(60)61(61)62(62) cm glatstrik.
3: Luk 6 masker af i hver side til ærmegab.
(Gælder alle størrelser)
4: Strik til ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25)
cm og luk de midterste 32(32)34(34)36(36)
masker af til hals.
5: Strik hver side færdig for sig og luk mod
halssiden for 1 x 2 masker. Luk resten af
maskerne af på én gang. (Gælder alle størrelser)
For.
1: Slå 64(70)76(82)88(94) masker op på pind nr.
4 og strik 24 cm rib; 2 ret 2 vrang (Gælder alle
størrelser.
2: Fortsæt i glatstrik idet de yderste 12 masker
(forkanten) fortsættes i rib.
3: Når hele arbejdet måler 55(55)56(56)57(57) cm
strikkes på hver 10. pind 2 masker sammen inden
for ribkanten. Fortsæt indtagningerne til
forstykkets skulder har samme maskeantal som
ryggens skulder. (Ribkanten undtagen)
4: Strik lige op til forstykke har samme længde
som ryggen. Luk skuldermaskerne af og fortsæt

med ribkanten til denne kan nå til midten af
ryggens halsåbning.
5: Strik et forstykke magen til, men spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 36(36)40(40)44(44) masker op på pind nr.
4 og strik 15 cm rib (2ret, 2 vrang) samtidig med
at der tages en maske ud i hver side på hver 6.
pind. (Gælder alle størrelser)
2: Fortsæt i glatstrik og med udtagninger til der er
88(90)92(94)96(98) masker. Strik
52(52)52(54)54(54) cm i alt eller ønsket længde.
3: Luk af og strik et ærme magen til.
Lommer.
1: Slå til hver lomme 36(36)36(40)40(40) masker
op på pind nr. 4 og strik 16 cm rib (2 ret 2 vrang).
Luk af i rib.
Montering.
1: Sy skuldersømmene.
2: Sy ærmesømmene, men undlad de sidste 3 cm
som sys til de aflukkede masker i ærmegabet.
3: Sy sidesømmene, men undlad rikanten, her
skal være slids.
4: Sy forstykkernes ribkant sammen midt bag og
sy kanten til ryggens halsåbning. Sy lommerne
på.

