1790 - Stripet cardigan i Mayflower Easy Care.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 38, Støvet grønn, nst.:
Fg. 03, Lys støvet grønn,
nst.:
Fg. 045, Brun, nst.:
Fg. 044, Sand, nst.:
Pinne:
Rundpinne (40 og 60 cm):
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthet:

S
96
60
4
2
3
2

(M)
(100)
(62)
(4)
(2)
(3)
(2)

L
104
64
5
2
3
2

(XL)
(108)
(66)
(5)
(3)
(4)
(3)

XXL
112
68
6
3
4
3

(XXXL)
(116)
(70)
(6)
(3)
(4)
(3)

2½ og 3
2 ½ og 3
Mayflower Easy Care. 100 % Merino Ull, 185 m pr. 50 gram.
7 knapper
28 m og 40 p i glatt på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskapet til strikking og hekling.
Striper: Strikkes i glatt.
* 4 p med lys støvet grønn (fv. 003),
8 p med brun (fv. 045),
4 p med sand (fv. 044),
8 p med støvet grønn (fv. 038).
Gjenta fra *.
Rygg.
Legg opp 132(138)144(150)154(160) m med
støvet grønn (fg. 038) på p nr. 2½ og strikk 5 cm
ribb (Rts: 1 km, 1 vrang, * 2 rett, 2 vrang, gjenta
fra * og avslutt med 2 rett, 1 vrang og 1 km). Bytt
deretter til p nr. 3 og fortsett i glatt og striper, idet
det etter ribben begynnes med lys støvet grønn
(fg. 003). Strikk rett opp, til arb måler
59(60)61(62)63(64) cm. Sett de midterste
44(46)48(50)52(54) m på en maskeholder til
halsutskjæring og strikk hver side ferdig for seg.
Fell i hals siden på hver 2. p ytterligere 1 x 2 m og
1 x 1 m. Sett de resterende 41(43)45 (47)48(50)
m på en maskeholder til skulder. Strikk den andre
siden motsatt.

løst løfta m over), strikk 1 rett og 1 km. Gjenta
denne fellingen på hver 2. p 16(17)18(19)20(21)
ganger og på hver 4. p 10 ganger =
41(43)45(47)48(50) m.

Venstre forstykke.
Legg opp 67(70)73(76)78(81) m med støvet
grønn (fg. 038) på p nr. 2½ og strikk 5 cm ribb
som nederst på ryggen. Bytt deretter til p nr. 3 og
fortsett i glatt og striper, idet det etter ribben
begynnes med lys støvet grønn (fg. 003). Strikk
rett opp, til arb måler 39(40)41(42)43(44) cm og
fell til V-hals i venstre side av arb: Strikk frem til
de siste 4 m, strikk 2 rett overtrukket sammen (=
ta 1 m rett løst av, strikk neste m rett og dra den

¾-Flaggermusermer.
Legg opp 84(86)90(92)96(98) m på p nr. 2½ med
støvet grønn (fg. 038) og strikk 5 cm ribb som
nederst på ryggen. Bytt deretter til p nr. 3 og
fortsett i glatt og striper som på ryggen, idet det
samtidig økes 1 m i begge sider til flaggermusermer på hver 2. p 60 ganger = 204(206)210(212)
216(218) m. Fell deretter alle m løst av. Ermet
måler ca. 35 cm. Strikk det andre ermet likt.

Når forstykket har samme høyde som på ryggen,
strikkes skulderen sammen med den tilsvarende
skulder på ryggen: Legg pinnene sammen rett
mot rett og strikk maskene sammen i rett med 1 m
fra hver p. Fell de samtidig av.
Høyre forstykke.
Strikkes likt som det venstre, bare speilvendt. Ved
fellingene i V-halsen strikkes 1 km, 1 rett, 2 rett
sammen.

Hals- og forkanter.
Med rundpinne nr. 2½ og støvet grønn (fg. 038)
strikkes 118(120)124(126)130(132) m opp langs
hver forkant, 56(60)62(66)68(72) m opp langs
hver side av V-halsen og 60(62)64(66)68(70) m
opp langs ryggens halsutskjæring =
408(422)436(450) 464(478) m. Strikk frem og
tilbake i ribb, idet m fordeles slik: 1 km,
0(1)0(1)0(1) vrang, * 2 rett, 2 vrang, gjenta fra * og
avslutt med 2 rett, 0(1)0(1)0(1) vrang og 1 km.
Når kanten måler 2 cm, strikkes knapphuller langs
høyre forkant: Strikk 6(8)8(10)10(12) m, * strikk 2
rett sammen, 1 kast og 2 rett overtrukket
sammen, strikk 14(14)15(15)16 (16) m som de
viser, gjenta fra *, til det er 7 knapphuller. Strikk p
ferdig i ribb som før. På den følgende
vrangsidepinnen strikkes ribb, idet det i kastet
over hvert knapphull strikkes 2 m (1 vanlig og 1
vridd), så de passer inn i ribben. Fortsett, til
ribbkanten måler 4 cm og fell alle m av som de
viser. Bruk evt. en p 3 til å felle av med, så kanten
ikke blir for stram.
Montering.
Mål ca. 36½(36½)37½(37½)38½(38½) cm fra
skuldersømmen og ned langs sidene av rygg og
forstykker, hvor det settes merker til ermehull. Sy
ermene i mellom merkene. Sy erme- og
sidesømmene. Sy knappene i.
LH

