1717 - Damesweater med striber i Mayflower Cotton 2.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 22, Hvid, ngl.:
Fv. 31, Bordeaux, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Tilbehør:
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Rundpinde nr. 3 og 3½, 80 cm, pinde nr. 3 og 3½. Hæklenål nr. 3.
Mayflower Cotton 2. 50 % Bomuld, 50 % Hb Acryl, 135 m pr. 50 gram.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Striber: * 10 p hvid, 2 p bordeaux, 2 p hvid, 2 p bordeaux, gentag fra *
Bul.
Slå 212(220)228(236)248(256) m op med hvidt på
rundpind nr. 3 og strik 10 omg rib (skiftevis 1 ret
og 1 vrang). Skift derefter til rundpind nr. 3½ og
fortsæt i glat og striber (de 10 hvide omg i ribben
tæller også med i striberne). Når arb måler
44(45)46(47)48(49) cm, deles arb ved omgangens begyndelse og efter 106(110)114(118)124
(128) m til ryg og forstykke.
Ryg.
Slå 22 m op i begge sider til ærmeansatser =
150(154)158(162)168(172) m. Fortsæt over alle m
i striber som før. Når ærmekanten måler 17(18)19
(20)21(22) cm, lukkes skuldrene fra siderne på
hver 2. p med 2 x 10 m og 3 x 11 m (1 x 10 m og
4 x 11 m) 5 x 11 m (4 x 11 m og 1 x 12 m) 2 x 11
m og 3 x 12 m (1 x 11 m og 4 x 12 m). Samtidig
med den 2. skulderaflukning, lukkes de midterste
38(40)42(44)46(48) m til halsudskæring og hver
side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på
hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Strik
den anden side modsat.
Forstykke.
Strikkes mage til ryggen, blot med V-hals: Når
ærmekanten måler 4(5)6(7)8(9) cm, deles arb på
midten til V-hals = 75(77)79(81)84(86) m på hver
halvdel.
Venstre forstykkehalvdel: Tag ind ved at strikke
frem til de sidste 4 m, strik 2 ret sammen og strik
de 2 sidste m ret. På alle vrangsidepinde tages de
2 første m vrang løs af med garnet på vrangsiden
af arb. Gentag disse indtagninger på hver 2. p
yderligere 21(22)23(24)25(26) gange. Luk
skulderen fra højre side i samme højde og på
samme måde som på ryggen. Højre
forstykkehalvdel: På retsiden strikkes de første 2

m ret og derefter tages ind ved at strikke de 2
næste m ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret
løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne
m over). På alle vrangsidepinde tages de 2 sidste
m i halsen vrang løs af med garnet på vrangsiden
af arb. Luk skulderen i venstre side i samme
højde og på samme måde som på ryggen.
Ærmer.
Begynd med at strikke kanten forneden: Slå 25 m
op med hvidt på p nr. 3½ og strik glat og i striber,
idet der begyndes med 8(10)12(14)16(18) p hvid.
På alle vrangsidepinde tages den midterste = den
13. m, vrang løs af med garnet på vrangsiden af
arb = ombukningskant. Gentag striberne i alt 5
gange og slut med endnu 8(10)12(14)16(18) p
med hvidt = i alt 86(90)94(98)102(106) p. Arb
måler nu 28½(30)31(32½)34(35) cm. Luk m af.
Med p nr. 3½ og hvidt strikkes nu
65(67)69(73)75(79) m op langs den ene side af
ærmekanten = 3 m for hver 4 pinde. Fortsæt i glat
og striber, idet der tages 1 m ud i begge sider på
hver 6. p 5 gange = 75(77)79(83)85(89) m. Når
der er strikket 6 pinde efter den sidste udtagning,
lukkes alle m løst af. Strik det andet ærme mage
til.
Montering.
Sy skuldersømmene. Med hvidt hækles en række
krebsemasker langs ryggens halsudskæring, idet
arb samtidig strammes lidt til. Læg ærmerne op
forneden i ombukningskanten og sy oplægget fast
på indersiden med elastiske sting. Sy ærmerne i
og sy ærmesømmene. Pres arb let med damp.
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