1583 - Stribet sweater med tørklæde i Mayflower Easy Care.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 053, Mellem koksgrå, ngl.:
Fv. 050, Sand, ngl.:
Fv. 089, Dyb Grøn, ngl.:
Fv. 002, Lysblå, ngl.:
Fv. 027, Mørk vinrød, ngl.:
Fv. 052, lys grå, ngl.:
Pind:
Rundpind: 40 cm
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
Vandret: 28 masker= 10 cm. Lodret: 36 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.
Striber i nævnte rækkefølge: Koks (053), beige (050), grøn (089), lys blå (002), rød (027), lys grå (052).
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå 120(134)148(162)176(190) masker op på
pind nr. 3 i koks. Strik 8 pinde glat start med en
vrangpind, strik 1 pind ret (vrangen vender mod
retsiden). Denne pind er til ombuk, strik 8 pinde
glat og 1 pind vrang fra retsiden.
2: Strik videre i koks og glatstrik til der er 38(38)42
(42)46(46) pinde fra ombukningskanten.
3: Strik nu samme antal pinde i de næste striber,
men den sidste stribe (lys grå) strikkes kun 34(34)
38(38)42(42) pinde, her lukkes de midterste 40
(45)50(55)60(65) masker af til hals og hver side
strikkes færdig for sig.
4: Luk for 1x2 masker mod halsen (gælder alle
størrelser). Luk de sidste af til skulder. Strik den
anden side spejlvendt.
Forstykke.
1: Strikkes som ryggen til der er 4 striber; slut
med lys blå. Gælder alle størrelser.
2: Del arbejdet: Sæt de 2 midterste masker på en
nål og strik hver side færdig for sig.
3: Strik 1 maske mod halsen og strik 2 masker
sammen inden for denne, skiftevis på hver 2. og
hver 4. pind til der er samme antal masker som på
ryggens skulder. På den ene side af halsen strikkes ret sammen og på den anden side drejet ret
sammen. Strik til forstykket har samme længde
som ryggen. (Husk striberne).
4: Strik den anden side spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 44(46)48(50)52(54) masker op på pind
nr. 3 i koksgrå og strik som beskrevet på ryggen.

2: Strik udtagninger først og sidst på hver 6. pind
til 102(106)110(114)118(122) masker, start på
første retpind efter kanten. Husk striber som på
sweateren.
3: Efter 5 striber lukkes af. Gælder alle størrelser.
Montering.
1: Sy skulder- og ærmesømme.
2: Sy sidesømme ved de 4 første striber.
3: Sy ærmerne i ved de sidste 2 striber.
4: Sæt de 2 masker fra nålen foran på blusen på
rundpind nr. 3 og strik 160(166)172(178)184(190)
masker op rundt i halsen; OBS! Der er lige mange
masker i hver side af forstykkerne.
5: Strik 1 omgang vrang, 8 omgange ret, hvor der
på hver omgang strikkes 2 masker sammen før og
efter de 2 midtermasker. På den ene side ret sammen og på den anden side drejet ret sammen.
Strik 1 omgang vrang, strik 7 omgange ret, hvor
der på hver anden omgang tages 1 maske ud før
og efter de 2 midtermasker. Luk løst af.
6: Buk og sy halskanten om til vrangsiden.
7: Hæft ender. Læg sweateren i vand og træk den
i facon.
Tørklæde.
2 nøgler af hver farve.
1: Slå 125 masker op på pind nr. 3 og strik rib
(1 ret, 1 vrang).
2: Strik striber som på sweateren til ønsket
længde og luk løst af.

