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JONATHANSWEATEREN
Str.:

NO. H1753

S

(M)

L

(XL)

XXL

(XXXL)

Brystvidde, cm:

103

106

111

114

117

123

Hel længde, cm:

69

71

73

75

77

79

Forbrug, ngl.:

9

10

10

11

11

12

Pinde

Rundpind 80 cm str. 2½ og 3 – Rundpind 40 cm. eller strømpepinde str. 2½

Tilbehør

6 maskeholdere eller maskewire

Kvalitet

Mayflower Easy Care 100% uld, 185 m pr. 50 gram

Strikkefasthed

28 m og 40 p i glat på pind 3 = 10 x 10 cm

OM DETTE DESIGN
Trøjen er strikket på rundpind nedefra og op i glatstrik og med et bærestykke i let ribmønster.
RIBMØNSTER
1. p: 1 vrang * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut med 2 ret, 1 vrang.
2. p: Strik som m viser.
3. p: Ret på retsiden
4. p: Vrang på vrangsiden
Gentag disse 4 pinde.
Udt.: Saml lænken op mellem 2 masker og strik den dr ret.

RYG- OG FORSTYKKE
Slå 288 (296) 312 (320) 328 (344) op på rundpind str. 2½ og
strik rundt i rib (2 ret og 2 vrang).
Når ribkanten måler 7 cm. strikkes videre i glatstrik på
rundpind 3 (eller den pind, der er brug for at overholde
strikkefastheden).
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm.
Nu deles arbejdet ved omgangens start med 144 (148) 156
(160) 164 (172) m til ryg og tilsvarende til forstykke.

RYG

Fortsæt frem og tilbage i ribmønster, samtidig lukkes der til
ærmegab i begge sider på hver 2. pind for 4 m, 3 m, 2 m, 1 m
= 124 (128) 136 (140) 144 (156) m. Fortsæt i ribmønster til
ærmegabet måler 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm.
Nu sættes de midterste 48 (50) 52 (54) 56 (58) m på en
maskeholder til halsudskæring, og hver side strikkes færdig
for sig.
Luk mod halssiden på hver 2. pind for yderligere 2 m og 1 m.
Strik lige op til ærmegabet måler 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm.,
og sæt resten af maskerne på en maskeholder/hjælpepind.
Strik den anden side modsat.

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22
(23) cm. Nu sættes de midterste 24 (26) 28 (30) 32 (34) m på
en maskeholder til halsudskæring, og hver side strikkes
færdig for sig.
Luk mod halsen på hver 2. pind for yderligere 5 m, 4 m, 3 m,
2 m og 1 m. Strik lige op til arbejdet har samme mål som
ryggen. Sæt maskerne på en maskeholder/hjælpepind. Strik
den anden side, bare modsat.

ÆRMER

Slå 76 (76) 80 (80) 84 (84) m op på pind 2½ og strik rundt i
rib (2 ret og 2 vrang). Strik 7 cm. rib.
TIPS: Benyt evt. strømpepinde eller magic loop til ærmerne.
Alternativt kan man også strikke frem og tilbage, og sy
ærmerne sammen.
Skift til pind 3 (eller den pind, der er brug for for at
overholde strikkefastheden) og forsæt i glatstrik – hvis du
strikker med rundpind, så sæt en markør ved omgangens
start.
På hver 8. pind tages 1 m ud i hver side i alt 20 gange
således:
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Hvis der benyttes magic loop eller strømpepinde: Strik 1 ret,
1 udt. Strik ret til 1 m før markøren, 1 udt. 1 ret.
Strikker du frem, og tilbage laves udtagninger efter 1 ret og
umiddelbart før sidste m på pinden.
Der er nu 116 (116) 120 (120) 124 (124) m. Strik videre til
ærmet måler 49 (49) 50 (50) 51 (51) cm. Nu lukkes der til
ærmekuppel og resten af ærmet strikkes frem og tilbage og
maskerne lukkes af i begge sider. Der lukkes på hver 2. pind
for 4 m, 3 m, 2 m, herefter for 25 (25) 27 (27) 29 (29) x 1 m,
3 x 2 m og 3 x 3 m, så er der 18 m tilbage, som lukkes på en
gang.

SAMLING AF SKULDERMASKERNE

Strik skuldermaskerne sammen ved at vende vrangen ud, så
for- og rygstykket ligger ret mod ret .
Strik en maske fra forreste pind sammen med en maske fra
bagerste pind sammen 2 og 2, SAMTIDIG lukkes de nye
masker normalt af.

HALSKANT.

Med rundpind nr. 2½ strikkes i ret fra venstre skulder 29 m
op + de ventende 24(26)28(30) 32(34) m + 29 m op langs
forstykkets halsudskæring og 7 m op + de ventende
48(50)52(54)56(58) m + 7 m op langs ryggens halsudskæring
= i alt 144(148)152(156)160(164) m. Strik 1 omg vrang og 2
omg i enkelt rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang). Fortsæt derefter i
dobbelt rib (skiftevis 2 ret og 2 vrang). Når halskanten måler
8 cm, lukkes m passende løst af, som de viser. Brug evt. en
pind nr. 3 til at lukke af med, så kanten ikke bliver for stram.
Buk halskanten halvt om til vrangen og sy den fast langs
indersiden af halsudskæringen med elastiske sting.

MONTERING

Sy ærmerne i og hæft alle løse tråde.
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