1776 - Kort cardigan i flettemønster i Mayflower Super Kid Silk.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde cm:
Fg. 29, Pastellblå, nst.:
Pinne:
Rundpinne (40 cm):
Hjelpepinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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5
3 ½ til hals, 4½
5
Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram.
Vannrett: 22 masker = 10 cm. Loddrett: 27 p = 10 cm. I glattstrikk.

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskapet til strikking og hekling.

Det er en god ide å lese hele oppskriften igjennom innen strikkearbeidet begynnes, akkurat som det er en
god ide å lage en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong. Flettemønsteret er strikket i glattstrikk med 2
rettstrikkede kantmasker på alle deler.
Fremgangsmåte.
Rygg.
1: Legg opp 114(126)138(150)162(174)186
masker på p nr. 5 og strikk 2 cm ribb, 1 rett, 1
vrang. Gjelder alle størrelser.
2: Strikk heretter en rettpinne (rettsiden) hvor det
økes jevnt til 124(136)148(160)172(184)196
masker. Strikk en vrangpinne.
3: Fortsett i mønster etter diagrammet.
4: Strikk til hele arbeidet måler
54(55)56(57)58(59) 60 cm fra nederste kant.
5: Fell de midterste 44(46)48(50)52(54)56
maskene til hals og strikk hver side ferdig for seg.
6: Fell av mot hals siden 1x2 masker, og fell de
resterende maskene på én gang. Gjelder alle
størrelser.
7: Strikk den andre siden speilvendt.
Forstykket.
1: Legg opp 62(70)76(82)88(94)100 masker på p
nr. 5 og strikk ribb som på ryggen.
2: Strikk heretter en rettpinne (rettsiden) og øk
jevnt til 68(76)84(90)96(106)112 masker. Strikk en
vrangpinne.
3: Fortsett i mønster etter diagrammet til hele
arbeidet måler 44(45)46(47)48(49)50 cm fra
nederste kant.
4: Fell heretter til hals for de enkelte størrelser:
S: 1x11,2x6,1x3,1x2 masker.
M:1x11, 2x6, 1x3 og 3x2 masker.
L: 1x11,2x6,2x3,2x2 masker.
XL: 1x10,2x6,2x3,3x2 masker.
XXL: 1x12,2x6,1x3,4x2 masker.
XXXL: 1x14,2x6,2x3,2x2 masker.
XXXXL:1x16,2x6,4x3,2x2 masker.
5: Strikk rett opp til forstykket har samme lengde
som ryggen.
6: Strikk et forstykke til likt men speilvendt.

Ermer.
1: Legg opp 42(44)46(48)50(52)54 masker på p
nr. 5 og strikk 2 cm ribb, 1 rett, 1 vrang. Gjelder
alle størrelser.
2: Strikk heretter en rettpinne (rettsiden) hvor det
økes jevnt til 52(55)58(61)64(67)70 masker. Strikk
en vrangpinne.
3: Strikk videre i mønster samtidig som det økes
en maske i hver side på hver 4. p til
94(97)100(106)111(115)120 masker. De nye
maskene strikkes etterhvert med i mønsteret.
4: Strikk rett opp til hele ermet fra nederste kant
måler 48(50)52(54)56(58)60 cm eller ønsket
lengde. Fell av løst.
5: Strikk et erme til likt.
Montering.
1: Sy skuldersømmene.
2: Sy i ermene i så de ikke flaner eller strammer.
3: Sy side- og ermesømmene.
4: Strikk opp på rundpinne nr. 3½ ca. 120 masker
hele veien rundt i halsen. Sørg for at det er likt
antall masker i høyre og venstre halsrunding på
forstykkene.
5: Bløtlegg cardiganen i vann og dra den i fasong.

IA

Diagram lysblå.

Gjenta

Beg her
Gjenta

= R på rettsiden, vr på vrangsiden.
= Sett 3 m på hjp bak arb, 3 rett, strikk m fra hjp rett.
= Sett 3 m på hjp foran arb, 3 rett, strikk m fra hjp r.

