1718 - Boxy sweater i Mayflower Easy Care Cotton Merino.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 2, Sand meleret, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Rundpinde og strømpepinde nr. 3 og 3½.
Mayflower Easy Care Cotton Merino. 50 % Bomuld, 50 % Uld.
22 m og 32 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 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.

Ryg og forstykke strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. Slå 256(264)276(284)292(300) m op
på rundpind nr. 3 og strik rundt i glat. Når der er strikket 10 omg, strikkes 10 omg i rib (skiftevis 1 ret og 1
vrang). Fortsæt i glat på rundpind nr. 3½. Når arb måler 40 cm, lukkes på den følgende omg til ærmegab:
Luk 10 m fra omgangens begyndelse, strik 108(112)118(122)126(130) m, luk de næste 20 m, strik
108(112)118(122)126(130) m og luk de sidste 10 m. Læg arb til side.
Ærmer.
Slå 52(54)56(58)60(62) m op på strømpepinde nr.
3 og strik 10 omg glat og 10 omg rib (skiftevis 1
ret og 1 vrang). Fortsæt derefter i glat på strømpepinde nr. 3½, idet der tages 1 m ud på hver side
af omgangens begyndelse på hver 6. omg i alt 14
gange og på hver 4. omg 14 gange =
108(110)112 (114)116(118) m. Når ærmet måler
44(44)45(45)46(46) cm, lukkes 10 m i begyndelsen af omgangen, strik 88(90)92(94(96(98) m og
luk de sidste 10 m. Læg arb til side og strik det
andet ærme mage til.
Raglanbærestykke.
Sæt delene på rundpind nr. 3½: 88(90)92(94)96
(98) m på det ene ærme, 108(112)118(122)
126(130) m på forstykket, 88(90)92(94(96(98) på
det andet ærme og 108(112)118(122)126(130) m
på ryggen = i alt 392(404)420(432)444(456) m.
Sæt et mærke mellem delene for at markere
raglansømmene. Det er en god idé at lade mærket mellem ryggen og det venstre ærme være af en
anden farve = omgangens begyndelse. Strik rundt
i glat, idet der tages ind til raglan således: Fra
omgangens begyndelse strikkes * 1 ret, 2 ret
sammen, strik frem til 3 m før det næste mærke,
strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs
af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m
over), strik 1 ret, flyt mærket over på højre pind,
gentag fra * = 8 m ind på omgangen. Gentag
disse indtagninger på hver 2. omg i alt 31(32)33
(34)35(36) gange = 144(148)156(160)164(168) m.
Bryd garnet og flyt maskerne på venstre ærme og

forstykket over på højre pind. Sæt garnet til ved
begyndelsen på højre ærme og strik herfra frem
og tilbage i glat. Luk i begyndelsen af ærmet for 3
m, strik retsidepinden (med raglanindtagninger
som før mellem højre ærme og ryggen samt ryggen og venstre ærme). Strik frem til slutningen på
venstre ærme (der skal ikke strikkes raglanindtagning efter mærket i slutningen af venstre
ærme). Vend arb og luk de første 3 m på venstre
ærme, strik vrang pinden ud. Fortsæt på denne
måde med at lukke 3 m på hver 2. pind over
ærmerne og fortsæt samtidig raglanindtagningerne på retsiden som beskrevet. Når
der er lukket i alt 6 x 3 m på hvert ærme, er der
84(88)96(100)104(108) m tilbage på pinden.
Rullekrave: Skift til rundpind nr. 3 og strik i alt
126(130)134(138)142(146) m op langs halsudskæringen og toppen af ærmerne, idet
kantmaskerne mellem delene samtidig lukkes.
Strik 10 omg rib og derefter 10 omg glat til
rullekant. Luk maskerne passende løs af.
Montering.
Sy ærmesømmene og sy raglansømmene.
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