1788 - Slipover med hulmønster i Mayflower Cotton Merino Solid.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
XXXXL
Brystvidde cm:
90
(100)
110
(120)
130
(140)
150
Længde cm:
56
(58)
60
(62)
64
(66)
68
Fv. 1, Blå, ngl.:
5
(5)
6
(6)
7
(7)
8
Pind:
3 og 3½
Rundp: 40 cm
3
Kvalitet:
Mayflower Cotton Merino. 50 % Superwash Uld, 50 % Cotton, 170 m pr. 50 gram.
Tilbehør:
Vandret; 22 masker = 10 cm. Lodret: 30 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.
Ribkanter forneden, i halsen og ved ærmerne er strikket i 2 ret 2 vrang på pind nr. 3. Gælder alle størrelser.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 94(106)120(132)146(158)172 masker op på
pind nr. 3 og strik 7 cm rib (2 ret, 2 vrang). Gælder
alle størrelser. Efter ribben tages ved størrelserne
S, L, XXL og XXXXL 1 maske ind for at mønsteret
kan gå op.
2: Skift til pind nr. 3½ og strik videre i mønster
således:
Første pind: Begynd på vrangsiden og strik *2 ret,
11 vrang*. Gentag fra * til * pinden ud og slut med
2 ret.
Anden pind: (retsiden). Strik som maskerne viser.
Tredje pind:(vrangsiden). Strik som maskerne
viser.
3: Strik efter diagrammet. Alle masker mellem de
to vrangmasker på retsiden og ret på vrangsiden,
strikkes i glatstrik (ret på retsiden og vrangsiden).
4: Efter diagrammet strikkes 3 pinde som Første,
Anden og Tredje pind. Se ovenfor.
5: Dette gentages til der er strikket
54(56)58(60)62(64)66 cm fra underste kant.
6: Luk de midterste 40(43)45(47)47(49)53 masker
af til hals og strik hver side færdig for sig.
7: Luk mod halssiden for 1x2 masker og strik 1 cm
lige op. Luk løst af. Gælder alle størrelser.
8: Strik den anden side magen til.
For.
1: Strikkes som ryggen, men efter 48(50)52(54)56
(58)60 cm fra underste kant lukkes for de midterste 28(31)33(35)35(37)40 masker.
2: Strik hver side færdig for sig og luk mod halssiden for 1x3,1x2 og 3x1 masker.
3: Strik lige op til forstykket har samme længde
som ryggen og luk af.

Montering.
1: Sy sammen over skulder og sy sammen i
siderne, således at der bliver et ærmegab på ca.
22(24)26(28)30(32)34 cm.
2: På 40 cm rundpind nr. 3 strikkes 112(120)128
(136)144(152)160 masker op hele vejen rundt i
halsen. Strik 4½ cm rib (2 ret 2 vrang). Luk af i rib.
Gælder alle størrelser.
3: På 40 cm rundpind nr. 3 strikkes
94(100)106(112)118(124)130 masker op i hvert
ærmegab og der strikkes rundt i rib (2 ret 2
vrang). Strik 6 cm og luk af i rib. Gælder alle
størrelser.
4: Hæft ender.
5: Læg slipoveren i vand og træk den i facon.

IA

Diagram slipover.
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Gentag
O = Slå om pinden.
\ = 1 ret løs af, 1 r, træk den løse maske over.
/ = 2 ret sammen.
= 1 r løs af, 2 r sammen, træk den løse maske over.
- = vrang på retsiden, ret på vrangen.

