1650 - Vrangstrikket damesweater i Mayflower Easy Care og Super Kid Silk.
Str.:
Overvidde cm:
Længde ca. cm:
Fv. 01, Hvid, Easy Care, ngl.:
Super Kid Silk (forkortet til SKS).
Fv. 17, Lilla, SKS, ngl.:
Fv. 56, Rust, SKS, ngl.:
Fv. 60, Gul, SKS, ngl.:
Fv. 02, Sort, SKS, ngl.:
Fv. 01, Hvid, SKS, ngl.:
Pinde:
Kvalitet:

Strikkefasthed:
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Rundpinde nr. 4 og 5, 80 cm, pinde nr. 4 og 5, kort rundpind nr. 4 til
halskant.
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
Mayflower Super Kid Silk. 76 % Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25
gram.
18 m x 24 p i glat med dobbelt garn på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle
arbejdsredskab til strikning og hækling.

Sweateren strikkes med dobbelt garn – 1 tråd hvid Easy Care og 1 tråd Super KidSilk i skiftende
farver.
Det er glatstrikkens bagside, der vendes udad (= glat vrang), så det er vigtigt, at farveskift og
endehæftninger foretages på den glatte side, altså den side, der til sidst bliver sweaterens inderside.
Striber: Der strikkes hele tiden med 1 tråd hvid Easy Care og 1 tråd Super KidSilk i følgende farver:
* 6 p med rust
2 p med sort
2 p med gul
2 p med hvid
2 p med gul
4 p med lilla
2 p med rust
4 p med hvid
6 p med hvid
4 p med hvid
6 p med sort
2 p med lilla
2 p med rust
2 p med hvid
Gentag striberne fra *
4 p med sort
4 p med gul
2 p med hvid
2 p med hvid
Bul.
Strikkes på rundpind op til ærmegabene: Slå
188(196)204(212)216(224) m op på rundpind nr. 4
med hvid/rust og strik 2 p rib (skiftevis 1 ret og 1
vrang), idet der samtidig begyndes med striberne.
Skift derefter til rundpind nr. 5 og fortsæt i glat og
striber. Husk at placere farveskift og endehæftninger på den glatte side af arb. Når arb måler 43
(44)45(46)47(48) cm, deles det til ærmegab ved
omgangens begyndelse og efter 94(98)102(106)
108(112) m.

Ryg.
Strik lige op i glat og striber, til ærmegabet måler
22(23)24(25)26(27) cm. Sæt de midterste 32(34)
36(38)38(40) m på en maskeholder til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk i
halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og
1 x 1 m. Når ærmegabet måler 24(25)26(27)28(29)
cm, sættes de resterende 28(29)30(31)32(33) m
på en maskeholder til skulder. Strik den anden
side modsat.

Forstykke.
Strikkes mage til ryggen, blot med dybere halsudskæring: Når ærmegabet måler 18(19)20 (21)22
(23) cm, sættes de midterste 18(20)22(24)24(26)
m på en maskeholder til halsudskæring og hver
side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver
2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og
1 x 1 m. Når ærmegabet har samme højde som på
ryggen, strikkes de resterende 28(29)30(31)32(33)
skuldermasker sammen med den modsvarende
skulder på ryggen: Læg pindene med maskerne
sammen (vrangmasker mod vrangmasker) og strik
dem sammen i ret med 1 m fra hver pind. Luk dem
samtidig af. Strik den anden side modsat.
Vend den vrangstrikkede side af sweateren udad.
Halskant.
Med den korte rundpind nr. 4 og hvid/hvid strikkes
op i ret langs halsen således: Der begyndes ved
venstre skulder med at strikke 24 m + de ventende
18(20)22(24)24(26) m + 24 m op langs forstykkets
halsudskæring og 7 m + de ventende 32(34)36(38)
38(40) m + 7 m op langs ryggens halsudskæring =
i alt 112(116)120(124)124(128) m. Strik rundt i rib
(skiftevis 1 ret og 1 vrang) og luk m løst af som de
viser på den 15. omg. Fold halskanten halvt om til
vrangen og sy den fast langs indersiden af halsudskæringen med elastiske sting.
Ærmer.
Slå 45(47)49(51)53(55) m op med hvid/rust på
pind nr. 4 og strik rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang),
idet der samtidig begyndes med striberne. Når der
er strikket 6 p, strikkes videre i glat på p nr. 5 og
striberne fortsættes. Husk, at siden med vrangmaskerne senere skal vendes udad på ærmerne.
Tag 1 m ud i begge sider på hver 8. p 6 gange og
på hver 6. p 10 gange = 77(79)81(83)85(87) m.
Når ærmet måler 49(49)50(50)51(51) cm, lukkes
alle m løst af. Strik det andet ærme mage til.
Sy ærmesømmene (med vrangmaskerne udad) og
sy ærmerne i.
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