1681 - Blokkstripet damejakke i pastelfarger i Mayflower Fake Fur.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 15, Lyslilla, nst.:
Fg. 17, Lysblå, nst.:
Fg. 12, Nude, nst.:
Pinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:

S
(M)
L
(XL)
XXL
100
(104)
108
(112)
116
66
(67)
68
(69)
70
5
(5)
6
(6)
7
5
(5)
6
(6)
7
3
(3)
4
(4)
5
Pinne og rundpinne nr. 5.
Mayflower Fake Fur. 100 % Polyester, 60 m pr. 50 gram.
14 m og 24 p i glatt på p nr. 5 = 10 x 10 cm.
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For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det profesjonelle
arbeidsredskap til strikking og hekling.
Dobbelte kantmasker: På rettsiden strikkes de 2 første og de 2 siste m rett. På vrangsiden løftes de 2 første
og de 2 siste m vrangt løst av med garnet på vrangsiden av arb.
Tips: Det er en god idé å veve en tråd i en avvikende farge med opp gjennom arbeidet for hver rettsidepinne,
så det er enklere å telle pinnene i høyden. Det kan ellers være ganske vanskelig og se.
Rygg og forstykker.
Legg opp 154(160)166(172)178(184) m på
rundpinne nr. 5 med lys lilla og strikk frem og
tilbake i glatt med dobbelte kantmasker i begge
sider til forkanter. Strikk 22(23)23(24)24(25) cm
rett opp. Bytt deretter til lyseblå og strikk enda
22(22)23(23)24(24) cm rett opp.
Rygg.
La de ytterste 42(44)46(48)50(52) m i hver side
hvile til forstykker og strikk først ryggen over de
midterste 70(72)74(76)78(80) m. Bytt til nude og
fell til ermehull i begge sider på hver 2. p 1 x 3 m,
1 x 2 m og 4 x 1 m = 52(54)56(58)60(62) m.
Fortsett deretter rett opp, til ermehullet måler
21(22)23(24)24(25) cm og sett de ytterste
15(16)17(18)19(20) m i hver side på maskeholdere
til skuldre. Fell de midterste 22 m til halskant.

Strikkes likt som det høyre, bare speilvendt.
Fellingene i halsen strikkes slik: Strikk frem til de
siste 4 m, strik 2 vridd rett sammen og avslutt med
de 2 dobbelte kantmaskene.
Ermer.
Legg opp 34(36)38(40)42(44) m med lys lilla på p
nr. 5 og strikk frem og tilbake i glatt. Øk 1 m i
begge sider på hver 8. p 12 ganger =
58(60)62(64)66(68) m. Samtidig, når det er strikket
22(22)23(23)24(24) cm med lys lilla, strikkes
videre med lyseblå. Når det er strikket 22 cm (alle
str.) med lyseblå, byttes det til nude og det felles
samtidig til ermekuppel i begge sider på hver 2. p
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. Fell de resterende 10 m. Strikk det
andre ermet likt.
Sy ermerne sammen og sy de i.

Høyre forstykke.
Fortsett med nude og dobbelte kantmasker ved
forkanten. Fell til ermehull i venstre side på hver 2.
p 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m. Samtidig, når det er
strikket 8 p i ermehullet, felles det inn mot halsen
slik: Strikk de dobbelte kantmaskene og strikk 2
rett sammen. Gjenta denne fellingen på hver 2. p
totalt 18(19)20(21)22(23) ganger =
15(16)17(18)19(20) m. Når ermehullet måler
21(22)23(24)25(26) cm, strikkes skulderen
sammen med den motsvarende skulder på ryggen:
Legg pinnene parallelt sammen rett mot rett og
strikk maskene sammen i rett med 1 m fra hver
pinne og fell samtidig maskene av.

Venstre forstykke.
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