1544 - Sweater i Mayflower Sky.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Gråsort, fv. 02, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
92
63
7
6
6

(M)
(102)
(65)
(8)

L
112
67
8

(XL)
(122)
(69)
(9)

XXL
132
71
9

(XXXL)
(142)
(73)
(10)

Mayflower Sky. 41 % Uld, 41 % Alpakka, 18 % Nylon. 150 m pr. 50 gram.
Vandret: 16 masker = 10 cm. Lodret: 24 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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
Fremgangsmåde:
1. pind (retsiden) 1 ret, 1 vrang.
2. pind (vrangsiden) ret.
Ryg.
1: Slå 77(85)93(101(109(117) masker op på pind
nr. 6. Strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Strik mønster til hele arbejdet måler 45(46)47
(48)49(50) cm.
3: Strik raglanindtagninger på alle retpinde
således: 1 ret, 1 vrang, 1 ret, strik 2 masker ret
sammen, strik mønster til der mangler 5 masker
på pinden, strik 2 masker drejet ret sammen, 1
ret, 1 vrang, 1 ret. Vrangpindene strikkes 1 vrang,
1 ret, 1 vrang, strik ret til der mangler 3 masker på
pinden, strik 1 vrang, 1 ret, 1 vrang.
4: Fortsæt til der er foretaget 22(24)26(28)30(32)
indtagninger. Lad arbejdet hvile.
For.
1: Strikkes som ryggen med raglanindtagninger til
der er 43(47)51(55)59(63) masker på pinden.
2: På retsiden strikkes de første 3 masker som de
viser, strik indtagninger som beskrevet, strik 8
masker mønster, vend arbejdet, strik 2 masker
sammen og 7 masker ret, til sidst de 3 masker i
raglan. Sådan fortsættes til maskerne er brugt op,
undtagen de 3 raglanmasker.
3: Strik spejlvendt i modsat side af forstykket.
4: Lad arbejdet hvile (der er nu de midterste
masker og de 3 raglanmasker i hver side på
pinden).

Ærmer.
1: Slå 33(37)41(45)49(53) masker op på pind nr.
6. Strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Strik mønster og tag 1 maske ud i hver side på
hver 6. pind (start på 1. pind) til der er 67(71)75
(79)83(87) masker. Strik lige op til hele ærmet
måler 50(51)52(53)54(55) cm eller ønsket
længde.
3: Strik raglan som før beskrevet, lad arbejdet
hvile, når der er foretaget 22(24)26(28)30(32)
indtagninger.
4: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sæt de hvilende masker på rundpind nr. 6, start
med ryggen, et ærme, forstykket og slut med det
sidste ærme.
2: Der strikkes nu rib (1 ret, 1 vrang). Her strikkes
første og sidste maske på ryg og ærme ret sammen. På ærme og forstykket strikkes masker op
over de aflukkede masker på forstykket, så der
bliver 106(114)122(130)138(146) masker på pinden.
3: Strik 3 omgange og luk af i rib.
4: Sy side- ærme- og raglansømme.
5: Hæft ender. Læg sweateren i vand og træk den
i facon.

