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To-farvet sweater

i Mayflower Easy Care Classic
Str. 4 – 6 – 8 – 10/12 år.
Brystvidde: 70 – 75 – 80 – 85 cm.
Hel længde: 42 – 46 – 50 – 54 cm.
Garnforbrug:
Bundfv. 3 – 3 – 3 – 4 ngl fv. 250.
Kontrastfv. 5 – 5 – 6 – 6 ngl fv. 254.
Pinde: Strømpepinde nr. 3½ og 4 mm, samt rundpinde 3½ og 4 mm (40 og 60 cm).
Strikkefasthed: 22 m i glat på p 4 = 10 cm.

Striber:
* 8 omg kontrastfv, 2 omg bundfv * gentag fra * til *.
Blusen strikkes ovenfra og ned:
Slå med strømpep nr. 3½ og bundfv, 80 (84) 88 (92) m op og
strik 8 omg glat.
Inddel arb i 4 dele således:
Sæt 1. mærke ved omgs beg,
2. mærke efter 15 (16) 17 (18) m,
3. mærke efter yderligere 25 (26) 27 (28) m og
4. mærke efter 15 (16) 17 (18) m. Skift til rundp 4 (40 cm) og glat.
På 2. omg tages ud således: Strik 1 r, 1 udt, * strik til der
mangler 1 m før næste mærke, 1 udt, 2 r, 1 udt *, gentag fra *
til * yderligere 2 gange og slut med 1 udt og 1 r. Gentag disse
udt på hver 2. omg i alt 24 (26) 28 (30) gange. = 272 (292) 312
(332) m.
Ærmemaskerne hviler således:
Sæt de første 63 (68) 73 (78) m til hvile, slå 4 m op, strik 73
(78) 83 (88) m, lad de næste 63 (68) 73 (78) m hvile og slå 4 m
op, strik de sidste 73 (78) 83 (88) m.
Ryg og forstykke:
Skift til kontrastfv. og fortsæt rundt i glat til arb fra delingen
måler 24 (27) 30 (33) cm. Skift til rundp 3½ og strik 12 omg glat
med kontrastfv. Luk af.
Ærmer:
Skift til kontrastfv. Start midt under ærmet. Med strømpepinde
nr. 4, strikkes 3 m op, strik videre over de hvilende m og slut
med at strikke 3 m op = 69 (74) 79 (84) m. Strik striber og glat.
Markér omgs start. Tag på hver 6. omg 1 m ind på hver side af
markeringen til der er 45 (46) 47 (48) m. Når ærmet måler 26
(29) 32 (35) cm, skiftes til strømpep 3½ og strik 12 omg glat
med kontrastfv. Luk af. Strik det andet ærme magen til.
Montering: Hæft ender.

