EK3 - Løs damesweater i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 06, ngl.:
Pinde:
Rundpinde:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Easy Knit. 53 % Uld, 47% Acryl, 80 m pr. 100 gram.
7½ m og 14 p i glat på p nr. 10 = 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.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / Ret på alle omgange.
Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden / Vrang på alle omgange.
Ryg og forstykke strikkes samlet op til ærmerne.
Slå 82(86)90(94)98(102) m op på rundpind nr. 10 og strik rundt i glat vrang. Når der er strikket 8 cm = 12
omg, strikkes videre i glat. Fortsæt lige op, til arb måler 49(50)51(52)53(54) cm. Del det nu ved omgangens
begyndelse og efter 41(43)45(47)49(51) m til ryg og forstykke.
Ryg.
Strik lige op i glat over de 41(43)45(47)49(51) m,
til ærmegabet måler 9(10)11(12)13(14) cm. Herfra
strikkes resten i glat vrang. Når ærmegabet måler
19(20)21(22)23(24) cm, sættes de midterste 11
(11)13(13)15(15) m på en maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i
halssiden på den 2. p for yderligere 1 x 2 m. Når
ærmegabet måler 21(22)23(24)25(26) cm, sættes
de resterende 13(14)14(15)15(16) m på en maskeholder til skulder. Strik den anden side modsat.
Forstykke.
Strikkes mage til ryggen, blot med dybere halsudskæring: Når ærmegabet måler 16(17)18(19)
20(21) cm, sættes de midterste 7(7)9(9)11(11) m
på en maskeholder til halsudskæring og hver side
strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p
for yderligere 1 x 2 m og 2 x 1 m. Når ærmegabet
har samme højde som på ryggen, strikkes de 13
(14)14(15)15(16) skuldermasker sammen med de
modsvarende masker på ryggen: Læg pindene
med skuldermaskerne sammen ret mod ret og strik
dem sammen i ret med 1 m fra hver pind. Luk
samtidig maskerne af. Strik den anden side
modsat.
Ærmer.
Slå 22(22)24(24)26(26) m op og strik 8 cm = 12 p
i glat vrang, idet der allerede på den 10. p tages
1 m ud i begge sider. Fortsæt derefter i glat og
gentag udtagningerne i begge sider på hver 10. p

i alt 6 gange = 34(34)36(36)38(38) m. Når ærmet
måler 50(50)51(51)52(52) cm, lukkes alle m løst
af. Strik det andet ærme mage til.
Montering.
Halskant: Med rundpinden strikkes langs forstykkets halsudskæring 7 m op + de ventende
7(7)9(9)11(11) m + 7 m op og langs ryggens
halsudskæring strikkes 3 m op + de ventende
11(11)13(13)15(15) m + 3 m op = i alt 38(38)42
(42)46(46)) m. Strik 3 omg rundt i vrang og luk m
af i vrang på den 4. omg. Sy ærmerne sammen og
sy dem i.
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