1732 - Tværstrikket, stribet sweater i Mayflower Easy Care.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 36, Bordeaux, ngl.:
Fv. 4, Lysegrå, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
(M)
L
(XL)
103
(108)
112
(116)
67
(69)
71
(73)
4
(4)
5
(5)
5
(5)
5
(5)
Rundpinde nr. 2½ og 3, 80 cm, pinde nr. 2½ og 3
Mayflower Easy Care
26 m og 35 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm

XXL
121
75
6
6

(XXXL)
(125)
(77)
(6)
(6)

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: Skiftevis 4 m bordeaux og 4 p lysegrå i glat.
Ryg, strikkes på tværs.
Slå 130(132)135(138)140(143) m op med
bordeaux og strik glat og striber. Højre side af arb
= kanten forneden. I slutningen af hver vrangsidepind (kanten forneden) tages den 11. sidste m
vrang løs af med garnet på vrangsiden af arb til
ombuk. På retsiden strikkes alle m ret. Strik 8 p
lige op. Derefter tages ud til ærmegab i venstre
side af arb: Tag 1 m ud (strik 1 ret og 1 drejet ret
den sidste m) på hver 2. p 8 gange og derefter
slås 44(47)49(52)55(57) m op = i alt 182(187)192
(198)203(208) m. Strik 34(38)38(42)42(46) p lige
op til skulder = der er nu strikket i alt 15(16)16(17)
17(18) hele striber efter opslagningen i sidesømmen. Sæt et mærke ved skulderens
afslutning, strik 60(60)64(64)68(68) p = 15(15)16
(16)17(17) hele striber lige op til halsudskæring,
sæt et mærke til den anden skulders begyndelse
og strik 34(38)38(42)42(46) p lige op til skulder.
Luk nu i venstre side af arb til ærmegab på hver 2.
p for 1 x 44(47)49(52)55(57) m og 8 x 1 m =
130(132)135(138)140(143) m. Strik 8 p lige op =
der er nu strikket 15(16) 16(17)17(18) hele striber
efter begyndelsen på det andet ærmegab. Luk m
passende løst af.
Forstykke, strikkes på tværs.
Slå op og strik som på ryggen frem til halsudskæringen. Nu strikkes V-hals ved at lukke på
hver 2. p for 15(15)16(16)17(17) x 3 m = 137(142)
144(150)152(157) m. Umiddelbart fra den følgende retsidepind slås 3 m op til den anden side af
V-halsen på hver 2. p 15(15)16(16)17(17) gange
= 182(187)192(198)203(208) m. Nu er den anden
skulder nået og resten af forstykket strikkes
færdigt som på ryggen.
Ærmer.

Slå 7(7)10(10)13(13) m op og strik glat og striber,
idet der slås 7 m op i slutningen af hver 2. p
(venstre side) 12 gange = 91(91)94(94)97(97) m,
derefter fortsættes lige op til ærmekant.
SAMTIDIG strikkes ærmekuppel i højre side fra
den 9. p således: Slå 1 m op på hver 2. p 8
gange, slå 2 m op på hver 2. p 16 gange og slå 1
m op 5 gange = 136(136)139(139)142(142) m.
Strik 12(12)16(16)20(20) p lige op og luk derefter
på hver 2. p for 5 x 1 m, 16 x 2 m og 8 x 1 m. Strik
derefter 8 p lige op. SAMTIDIG, når der er strikket
22(22)23(23)24(24) hele striber = 25(25)26(26)
27(27) cm lige op i ærmekanten i venstre side,
lukkes fra venstre side på hver 2. p for 12 x 7 m.
Luk de resterende 7(7)10(10)13(13) m. Strik det
andet ærme mage til.
Manchetter.
Med p nr. 3 og bordeaux. Begynd med at slå 1 m
op, strik 66(66)69(69)72(72) m op langs ærmekanten (= 3 m for hver 4 pinde) og slut med at slå
1 m op = 68(68)71(71)74(74) m. Strik 18 striber =
ca. 10 cm lige op og luk m løst af. Fold manchetten sammen ret mod ret og sy den sammen med
bagsting indenfor kantmaskerne – pas på, at
striberne mødes pænt og modsat (dvs. bordeaux
stribe mod lysegrå og omvendt). Vend retten på
manchetten ud og sy ombukket fast langs ærmekanten på indersiden. Strik den anden manchet
mage til.
Montering.
Sy skuldersømmene. Med lysegrå, den korte
rundpind nr. 2½ og fra venstre skulder strikkes
langs V-halsen 1 m op i hver af de 3 aflukkede m
og 1 m op ved vendingen 15(15)16(16(17)17)
gange = i alt 60(60)64(64)68(68) m, strik 1 m op i
bunden af V-halsen og 60(60)64(64)68(68) m op
langs den anden side af V-halsen, strik 3 m op for

hver 4 pinde langs ryggens halskant = 45(45)48
(48)51(51) m = i alt 166(166)177(177)188(188) m.
Strik rundt i rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang), idet der
på str. L og XL tages 1 m ind over ryggen (= 176
m) og samtidig skal der placeres en retmaske
midt foran i V’et. Tag ind hér ved at strikke 3 ret
overtrukket sammen (= tag masken før midtermasken og midtermasken ret sammen løs af, strik
næste m ret og træk de 2 løst aftagne m over).

Gentag denne indtagning på hver 2. omg. Strik i
alt 8 omg rib og luk derefter m af i rib.
Sy ærmerne i og sy side- og ærmesømmene frem
til manchetterne, som lades åbne. Fold kanten
forneden op i ombukket og sy den fast på
indersiden med elastiske sting.

LH

