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Pinde:

Rundpind 4,0 mm (40-80 cm), samt strømpepinde 4,0 mm.

Tilbehør:

Maskemarkører

Kvalitet:

Mayflower Casablanca Lux

Strikkefasthed:

19 masker x 28 pinde (10 x 10 cm glatstrik)

OM DETTE DESIGN
Nina sweateren er designet som en fully fashioned
sweater for at mindske monteringsarbejdet efterfølgende,
samt for at gøre sweateren relativt begyndervenlig.
Nina sweateren strikkes oppefra og ned, så der undervejs
er mulighed for justering i længden. Raglanudtagningerne
laves som omslag, så der opstår et fint hulmønster ned
langs raglanstriben.
Sweateren er almindelig i pasform, og er designet med et
bevægelsesrum på 4 cm, for at gøre sweateren en anelse
løstsiddende, uden at blive direkte oversize.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve
BESKRIVELSER
GLATSTRIK: Alle masker på retsiden strikkes ret, mens alle
masker på vrangsiden strikkes vrang.
UDT-H (UDTAGNING TIL HØJRE): Slå en ny maske op
ved at gå ned i lænken med venstre pind bagfra, og strik
denne ret.

UDT-V (UDTAGNING TIL VENSTRE): Slå en ny maske op ved
at gå ned i lænken med venstre pind forfra, og strik denne
drejet ret.
OPSKRIFT
Bærestykke
Slå 52 (54) 54 (56) 56 (58) m op på en pind 4,0 mm.
Strik som kant en pind i retmasker (retsiden), og en pind
i vrangmasker (vrangsiden). Som start på begge pinde
tages 2 masker løst af, henholdsvis ret med garnet bag
arbejdet (retsiden), og vrang med garnet foran arbejdet
(vrangsiden).
Bærestykket strikkes herefter med omslag som
udtagninger. Her er det vigtigt at bemærke, at der strikkes
1 m (mærke-m) r mellem alle udtagninger (i alt 4 mærke-m)
pr. pind. Inddel derfor m til udtagninger således:
4 (4) 4 (4) 4 (4) m (forstykke), markør, 1 mærke-m, markør,
6 (6) 6 (6) 6 (6) m (ærme), markør, 1 mærke-m, markør, 28
(30) 30 (32) 32 (34) m (bagstykke), markør, 1 mærke-m,
markør, 6 (6) 6 (6) 6 (6) m (ærme), markør, 1 mærke-m, 4
(4) 4 (4) 4 (4) (forstykke), markør for omgangsstart.
Der strikkes herefter frem og tilbage over bærestykket, for
at tage ud til V-udskæringen. Sweateren strikkes i glatstrik,
og der vil herfor altid blive strikket retmasker på retsiden
og vrangmasker på vrangsiden. Pindene er ligeledes
uddybet herunder:
Første pind (retsiden): Tag de første 2 masker løst af ret
med garnet bag arbejdet, udt-h.
*Strik r frem til markør (uden at flytte markøren til højre
pind), omslag, flyt markøren til højre pind, strik mærke-m
r, flyt markør til højre pind, omslag*, gentag * til * i alt 4
gange.
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Strik r frem til, at der er 2 masker tilbage på pinden, udt-v,
strik de sidste to masker r.
Anden pind (vrangsiden): Tag de første 2 masker løst af
vrang med garnet foran arbejdet. Strik vr pinden ud.
Strik udtagninger på hver 2. pind (retsiden), efter
ovenstående anvisning, i alt 16 (18) 18 (20) 20 (22) gange
(antal masker efterfølgende = 212 (234) 234 (256) 256
(278) m).
Saml herefter arbejdet for at skabe V-udskæringen, og
strik herefter videre på omgange frem for pinde. Der
fortsættes med udtagninger (omslag), med undtagelse af
udt-h og udt-v omkring halsudskæringen.
Bemærk, at første omgang vil være som tidligere
vrangside, og der skal herfor ikke strikkes udtagninger,
men blot retmasker omgangen rundt. Omgangen starter
fortsat mit på forstykket.
Strik udtagninger (omslag) på hver 2. omg, fortsat efter
tidligere anvisning, i alt 3 (4) 7 (8) 13 (14) gange (antal
masker efterfølgende = 236 (266) 290 (320) 360 (390) m).
Fordelingen af masker vil herefter være således:
39 (44) 47 (52) 57 (62) m (forstykke), markør, 1 mærke-m,
markør, 44 (50) 56 (62) 72 (78) m (ærme), markør, 1
mærke-m, markør, 66 (74) 80 (88) 98 (106) m (bagstykke),
markør, 1 mærke-m, markør, 44 (50) 56 (62) 72 (78) m
(ærme), markør, 1 mærke-m, 39 (44) 47 (52) 57 (62) m
(forstykke), markør for omgangsstart.
Arbejdet måler nu 13 (15) 17 (19,5) 23 (25) cm målt fra
kanten af kraven på bagstykket og ned.
For- og bagstykke
Arbejdet fortsættes nu i glatstrik hen over for- og
bagstykke, og ærmemaskerne skal herfor hvile imens. Lad
mærke-m indgå i ærmemaskerne, og sæt ligeledes disse
til hvile.
På første omgang skal der slås 6 nye m op under hvert
ærmegab (antal masker efterfølgende = 156 (174) 186
(204) 224 (242) m). Lad omg begynde midt i de nye
masker ved det første ærme, der strikkes hen til.

fra * til *, til der i alt er 1 maske tilbage på højre pind.
Klip garnet i en længde, så du kan bruge garnet til
monteringsdelen, og før garnenden gennem den sidste
maske og stram til.
Ærmer
Sæt ærmemaskerne og mærke-m tilbage på en rundpind
4,0 mm 40 cm eller på strømpepine 4,0 mm.
Saml de 6 masker op som du slog op til ærmegab under
for- og bagstykke (antal masker efterfølgende = 52 (58) 64
(70) 80 (86) m). Lad omg begynde midt i de 6 nye masker.
Ærmet skal, som for- og bagstykke, strikkes i almindelig
glatstrik.
Strik som start 5 (5) 6 (6) 6 (6) cm glatstrik.
For at fashionere ærmet skal der herefter løbende
foretages indtagninger, så ærmet afslutningsvis er
bestående af 36 (38) 38 (40) 42 (42) m. Strik derfor
indtagninger på begge sider af maskemarkøren for hver
2. cm (antal omgange med indtagninger = 8 (10) 13 (15)
19 (22) omg). Indtagningerne på ærmerne strikkes ved,
at de første to masker strikkes ret sammen, omgangen
strikkes ret, og de sidste to masker på omgangen drejet ret
sammen.
Strik herefter glatstik til den indvendige ærmelængde
måler 45 (45) 45 (46) 46 (47) cm målt fra ærmegab og
ned.
Som kant skal der, som ved for- og bagstykke, strikkes 1
omg vr m, efterfulgt af 6 omg r m.
Luk maskerne af efter samme fremgangsmåde som
tidligere.
Strik det andet ærme efter samme fremgangsmåde.
Montering
Kanterne på henholdsvis for- og bagstykke, samt på
ærmer syes nu om til vrang, så kanterne ligger dobbelt.
Kanterne skal ombukkes så omgangene med vrangmasker
bliver til de yderste kanter.
Hæft alle løse ender.

Fortsæt med at strikke glatstrik til arbejdet måler 40 (40)
40 (45) 45 (50) cm målt fra ærmegab og ned.
Som kant strikkes der først 1 omg vr m, efterfulgt af 6 omg
r m. Omgangen med vrangmasker vil være medvirkende til
en mere markeret kant.
Luk maskerne af ved først at strikke 1 m r, *1 m r, flyt den
først strikkede maske over den sidst strikkede*, gentag
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