1733 - Ribstrikket sweater med huller i Mayflower Easy Care.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 222, Orange, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 og 80 cm):
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram.
Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 10 cm. I glatstrik.

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 ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon.
Sweateren er strikket i rib, 1 ret 1 vrang med 2 hulrækker midt for og 1 hulrække midt på ærmet.
Hullet strikkes på hver 6. pind over en retmaske således: 1 vrang, slå om strik 2 vrang sammen. (Retmasken
forsvinder, da der laves omslag til hul, som efterfølgende bliver til retmasken). Øvrige pinde strikkes som
maskerne viser.
Der er 19 masker mellem de 2 hulrækker midt på forstykket. Gælder alle størrelser.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: På pind nr. 4 slås 109(119)129(139)149(159)
masker op og der strikkes ialt 41(42)43(44(45)46)
cm rib, 1 vrang 1 ret (på retsiden begyndes og
sluttes med en vrangmaske), gælder alle størrelser.
2: Efter de 41(42)43(44)45(46) cm lukkes 3 masker af til ærmegab i hver side. Gælder alle størrelser.
3: Lad arbejdet hvile.
For.
1: På pind nr. 4 slås 109(119)129(139)149(159)
masker op og der strikkes som ryggen, men der
strikkes 2 hulrækker på hver 6. retpind. Se ovenfor.
2: Strik 41(42)43(44)45(46) cm rib med huller og
luk 3 masker af i hver side til ærmegab. Gælder
alle størrelser.
3: Lad arbejdet hvile.
Ærmer.
1: På pind nr. 4 slås 49(51)53(55)57(59) masker
op.
2: Strik rib, 1 vrang 1 ret (på retsiden begyndes og
sluttes med en vrang), gælder alle størrelser.
3: Strik en hulrække på langs af ærmemidten og
tag 1 maske ud i hver side på hver 6. pind.
4: Når der er strikket 21(22)23(24)25(26) huller
eller ønsket længde lukkes 3 masker af i hver side
til ærmegab. Lad arbejdet hvile.
5: Strik et ærme magen til.
Samling til raglan.

NB: Hullerne på forstykket og ærmerne
fortsættes. På forstykket forsvinder hulrækkerne
ind mod v-halsen.

1: Begynd midt på forstykket, hvor den midterste
maske sættes på en sikkerhedsnål. Strik til de
sidste 3 masker som strikkes ret, fortsæt med
ærmet, hvor de første 3 masker strikkes ret. Strik
til de sidste 3 masker på ærmet som strikket ret,
fortsæt således med ryggen, det andet ærme og
resten af forstykket.
2: Strik tilbage som maskerne viser.
3: På hver retpind strikkes 2 masker drejet ret
sammen før de 6 retmasker i raglan og 2 masker
ret sammen efter de 6 retmasker.
4: Samtidig lukkes af til V-hals på skiftevis hver 2.
og hver 4. pind således: Strik 1 ret strik 2 masker
ret sammen. I modsatte side af halsen strikkes til
der mangler 3 masker, strik 2 masker drejet ret
sammen og 1 ret. Gælder alle størrelser.
5: Fortsæt til alle maskerne på forstykket er brugt
op. For at få lidt højde i nakken strikkes 8 pinde
vendestrik over skulder og nakke således: strik til
der mangler 1 maske på pinden, vend og strik
tilbage til der mangler 1 maske, vend igen dette
foretages på alle pinde samtidig fortsættes raglanindtagningerne, hvor det kan lade sig gøre.
6: På 40 cm rundpind nr. 3½ strikkes masker op i
hver side af v- udskæringen husk masken på
nålen).
7: Strik rundt i rib med alle maskerne, også
maskerne i hvile. Der bliver ca.
180(190)200(210)220(230) masker hele vejen
rundt i halsen.
8: Strik 4 cm rib 1 ret 1 vrang samtidig med at der
på hver anden omgang strikkes 2 masker

sammen på hver side af den ene maske midt for.
Luk af i rib. Gælder alle størrelser.

Montering.
1: Sy ærmerne sammen. Sy sammen i siderne så
der bliver 10 cm slids i hver side. Sy sammen
under armene.
2: Hæft ender.
3: Læg sweateren i vand og træk den i facon.
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