1681 - Blokstribet damejakke i pastelfarver i Mayflower Fake Fur.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 15, Lyslilla, ngl.:
Fv. 17, Lysblå, ngl.:
Fv. 12, Nude, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Pinde og rundpind nr. 5.
Mayflower Fake Fur. 100 % Polyester, 60 m pr. 50 gram.
14 m og 24 p i glat på p nr. 5 = 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.

Dobbelte kantmasker: På retsiden strikkes de 2 første og de 2 sidste m ret. På vrangsiden tages de 2 første
og de 2 sidste m vrang løs af med garnet på vrangsiden af arb.
Tip: Det er en god idé at væve en tråd i en afvigende farve med op gennem arbejdet for hver retsidepind, så
det er nemmere at tælle pindene i højden. Det kan ellers være ret svært at se.
Ryg og forstykker.
Slå 154(160)166(172)178(184) m op på rundpind
nr. 5 med lys lilla og strik frem og tilbage i glat med
dobbelte kantmasker i begge sider til forkanter.
Strik 22(23)23(24)24(25) cm lige op. Skift derefter
til lyseblå og strik endnu 22(22)23(23)24(24) cm
lige op.
Ryg.
Lad de yderste 42(44)46(48)50(52) m i hver side
hvile til forstykker og strik først ryggen over de
midterste 70(72)74(76)78(80) m. Skift til nude og
luk til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 1 x 3
m, 1 x 2 m og 4 x 1 m = 52(54)56(58)60(62) m.
Fortsæt derefter lige op, til ærmegabet måler
21(22)23(24)24(25) cm og sæt de yderste
15(16)17(18)19(20) m i hver side på maskeholdere
til skuldre. Luk de midterste 22 m til halskant.
Højre forstykke.
Fortsæt med nude og dobbelte kantmasker ved
forkanten. Luk til ærmegab i venstre side på hver
2. p for 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m. Samtidig, når
der er strikket 8 p i ærmegabet, tages ind i halsen
således: Strik de dobbelte kantmasker og strik 2
ret sammen. Gentag denne indtagning på hver 2.
p i alt 18(19)20(21)22(23) gange =
15(16)17(18)19(20) m. Når ærmegabet måler
21(22)23(24)25(26) cm, strikkes skulderen
sammen med den modsvarende skulder på
ryggen: Læg pindene parallelt sammen ret mod ret
og strik maskerne sammen i ret med 1 m fra hver
pind og luk samtidig maskerne af.

Venstre forstykke.
Strikkes mage til det højre, blot spejlvendt.
Indtagningerne i halsen strikkes således: Strik
frem til de sidste 4 m, strik 2 drejet ret sammen og
slut med de 2 dobbelte kantmasker.
Ærmer.
Slå 34(36)38(40)42(44) m op med lys lilla på p nr.
5 og strik frem og tilbage i glat. Tag 1 m ud i begge
sider på hver 8. p 12 gange = 58(60)62(64)66(68)
m. Samtidig, når der er strikket 22(22)23(23)24(24)
cm med lys lilla, strikkes videre med lyseblå. Når
der er strikket 22 cm (alle str.) med lyseblå, skiftes
til nude og der lukkes samtidig til ærmekuppel i
begge sider på hver 2. p for 1 x 3 m, 1 x 2 m,
14(15)16(17)18(19) x 1 m, 1 x 2 m og 1 x 3 m. Luk
de resterende 10 m. Strik det andet ærme mage
til.
Sy ærmerne sammen og sy dem i.
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