1715 - Sweater i Mayflower Cosmo.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 379, Petroleumsblå, ngl.:
Rundpind (40 cm og 80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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7
Mayflower Cosmo. 100 % Uld Superwash, 62 m pr. 50 gram.
Vandret: 12 masker = 10 cm. Lodret: 18 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 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 på rundpind, ærmerne på strømpepinde; og der er strikket i raglan, så der bliver kun
lidt monteringsarbejde.
Ved garnskift splejses garnet sammen: sno ca. 10 cm af den ”gamle” garnende og ca. 10 cm af den nye
garnende op. Tag halvdelen af den ”gamle” garnende og halvdelen af den nye garnende og sno sammen og
strik videre. De løse ender klippes af.
Fremgangsmåde.
Ryg/ forstykke.
1: Slå 124(136)148(160)172(184) masker op på
80 cm rundpind nr. 7 og der strikkes 6 cm rib,
1 ret, 1 vrang. Gælder alle størrelser.
2: Strik glatstrik til der er 43 cm i alt. Gælder alle
størrelser.
3: Del arbejdet i 2 lige store dele og luk 3 masker
af fra forstykke og 3 masker fra ryg til ærmegab.
Gælder alle størrelser. Lad arbejdet hvile.
Ærmer.
1: Slå 22(24)26(28)30(32) masker op på strømpepinde nr. 7 og strik 6 cm rib, 1 ret, 1 vrang.
2: Strik videre i glatstrik og tag ud i hver anden
maske; herefter tages 1 maske ud i begyndelsen
og slutningen på hver 6. omgang til 58(62)66(70)
74(78) masker.
3: Strik til ærmet måler 51(52)53(54)55(56) cm
eller ønsket længde og luk af til ærmegab som på
forstykke/ryg.
4: Lad arbejdet hvile og strik et ærme mere.

Samling til raglan.
1: Begynd med forstykket, et ærme, ryggen og det
sidste ærme.
2: På hver anden omgang tages ind til raglan således: strik til der mangler 3 masker på forstykket,
strik 2 masker drejet ret sammen, strik 2 vrangmasker (1 fra forstykket og 1 fra ærmet), strik 2
masker ret sammen. Det samme foretages sidst
på ærmet først på ryggen osv. omgangen færdig.
Gælder alle størrelser.
3: Strik til der er foretaget 14(16)18(20)22(24)
raglan indtagninger. Skift til 40 cm rundpind og
fortsæt i rib, 1 ret, 1 vrang.
4: Fortsæt indtagningerne i ribben 5 gange mere
og luk af i rib. Gælder alle størrelser.
Montering.
1: Sy sammen under armene, hæft ender.
2: Læg sweateren i vand og træk den i facon.
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