1714 - Sweater med v-hals i Mayflower Cotton 1.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 129, Orange, ngl.:
Pind:
Rundpind (80 cm):
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
100
64
11

(M)
(110)
(66)
(12)

L
120
68
13

(XL)
(130)
(70)
(14)

XXL
140
72
15

(XXXL)
(150)
(74)
(16)

3
3
Mayflower Cotton 1. 50 % Bomuld, 50 % Hb Acryl, 175 m pr. 50 gram.
Vandret: 24 masker = 10 cm. Lodret: 32 pinde = 10 cm, i mønster.

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 idé at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes ligesom det er en god
idé at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon.
Sweateren er strikket frem og tilbage i mønster; fra ærmegabet strikkes alle dele sammen i raglan og
strikkes frem og tilbage fra V- hals.
Mønster.
1.pind: (retsiden) 2 ret, 1 vrang, *3 ret 1 vrang*. Gentag fra * til * slut med 2 ret.
2.pind: (vrangsiden) *1 vrang, 3 ret*. Gentag fra * til * slut med 1 vrang.
Disse 2 pinde gentages.
Forstykke.
1: Slå 128(140)152(164)176(188) masker op på
pind nr. 3, strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang). Gælder
alle størrelser.
2: Fortsæt i mønster hvor der sidst på 1. pind slås
1 maske op, så mønsteret går op.
3: Strik til hele arbejdet måler 41 cm. Luk 4 masker af til ærmegab i hver side på vrangsiden. Gælder alle størrelser.
4: Lad arbejdet hvile.
Ryg.
Strikkes som forstykket.
Ærmer.
1: Slå på pind nr. 3 48(52)56(64)68(72) masker
op.
2: Strik 5 cm rib 1 ret, 1 vrang, strik herefter
mønster, hvor der sidst på 1. pind slås 1 maske
op, så mønsteret starter og slutter med 1 ret på
retsiden og 1 vrang på vrangsiden. Gælder alle
størrelser.
3: Herefter tages 1 maske ud i hver side på hver
6. pind. Udtagningerne foretages efter første retmaske og inden for sidste retmaske, så der bliver
en lige kant til sammensyning.
4: Når der på S(M) er 105(109) masker og ærmet
måler 48(50) cm, strikkes lige op til ønsket ærmelængde.
L(XL)XXL(XXXL) strikkes udtagninger på hver 6.
pind til 113(121)125(129) masker og ærmet måler
50(54)56(58) cm tages der herefter ud i hver side
på hver anden pind til der er 133(141)145(149)
masker. Strik også her lige op til ønsket ærmelængde.
5: Luk på vrangpinden 4 masker af i hver side.
Lad arbejdet hvile.

6: Strik et ærme magen til.
Samling til raglan.
1: Begynd med at dele forstykket i to lige store
dele, med den midterste maske i hvile til v-hals.
2: Start midt på forstykket, strik til der mangler 3
masker, strik 2 drejet ret sammen 2 ret (1 maske
fra blusen og 1 maske fra ærmet), strik 2 ret
sammen. Det samme foretages sidst på ærmet,
først på ryggen osv. (OBS! At mønsteret er ens på
begge sider af raglan og v-hals ellers reguleres
det på første pind.
3: Raglanindtagningerne foretages på hver anden
pind (retsiden) og indtagninger til v-hals på hver 4.
pind. Ved v-hals strikkes 1. maske ret, strik 2
masker sammen, strik til der mangler 3 masker,
strik 2 masker drejet ret sammen, 1 ret, vend og
strik tilbage. (Retmasken ved v-hals strikkes vrang
på vrangsiden, så der bliver en lige kant at samle
masker op i).
4: Fortsæt med at strikke således til alle maskerne på forstykket er brugt.
Lad arbejdet hvile.
Montering.
1: Sy ærme og sidesømme.
2: Strik lige mange masker op på hver side fra
halsen og til midtermasken.
3: Strik en omgang ret, hvor maskeantallet reguleres til ca. 192(200)208(216)223(232) masker.
4: Strik 3 cm rib, 1 ret, 1 vrang, hvor der på hver
anden omgang strikkes 2 drejet ret sammen før
midtermasken og 2 ret sammen efter midtermasken. OBS! Der skal være ret på begge sider
af midtermasken, eller vrang.

5: Fortsæt med rib, men tag nu ud på hver side af
midtermasken på hver anden omgang til samme
antal masker som ved start. Ribbens indtagninger
og udtagninger gælder alle størrelser.
6: Luk løst af.
7: Buk og sy ribkanten om til vrangen.
8: Hæft ender. Læg sweateren i vand og træk den
i facon.
IA

