D24 - Kort pelsjakke i Mayflower Fake Fur
Str.
Brystvidde:
Længde:
Farve: 9
Pind:
Hæklenål:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Fake Fur. 100 % Polyamid, ca. 75 m pr. 50 gram.
Vandret: 16 masker = 10 cm. Lodret: 12 retriller (24 retpinde) = 10 cm.
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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.

Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå 74(82)90(98)106(114) masker op på pind
nr. 5 og strik 39(40)41(42)43(44) cm ret, (ret
både frem og tilbage). Luk de midterste
20(20)24(24)26 (26) masker af til hals og strik
hver side færdig for sig.
2: Luk mod halssiden for 1x1 maske og luk
resten af maskerne af på en gang. Gælder alle
størrelser. Strik den anden side magen til.
Forstykker.
1: Slå 38(42)46(50)54(58) masker op på pind
nr. 5 og strik som ryggen ind til forstykket måler
35(36) 37(38)39(40) cm.
2: Luk 6(6)8(8)9(9) masker af til hals i den
ene side.
3: Luk yderligere mod halssiden for 2x2 og 2x1
masker Gælder alle størrelser.
4: Strik til forstykket har samme længde som
ryggen og luk de resterende masker af til
skulder. 5: Strik et forstykke mere, men
spejlvendt.

Ærmer.
1: Slå 50(50)52(52)54(54) masker op på pind
nr. 5 og strik ret samtidig med, at der tages en
maske ud i hver side på hver 6. pind. Det er en
god ide at sætte en mærketråd i ved hver
udtagning, da det er svært at tælle i dette garn.
2: Tag ud til 70(72)74(76)78(80) masker og strik til
ærmet måler 32(32)34(34)36(36) cm eller ønsket
længde.
Montering.
1: Sy skulder- og ærmesømme.
2: Sy ærmerne i fra skulderes ca.
19(20)21(22)23(24) cm ned. (Ærmet må ikke
stramme eller flane).
3: Sy resten af sidesømmene.
4: Med hæklenål nummer 5 kan der evt.
hækles en kant med fastmasker ved
forkanterne og rundt i halsen. Kanten må ikke
stramme eller flane.
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