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Side 2

Str. år: 2 (4) 6 (8) 10

Personligt brystmål cm: 54 56 60 64 69

Arbejdets overvidde, cm: 65 69 73 76 80

Hel længde cm: 37 40 43 46 49

Forbrug, ngl.:  3 4 4 4 5

Pinde: Rundpind nr. 4½ og 5 mm i 60 cm, 40 cm rundpind nr. 4½ mm

Kvalitet: Mayflower Easy Care Big

Strikkefasthed: 18 m i mønster på p 5 = 10 cm

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

OPSKRIFT
Ryg og forstykke:
Slå på rundp 4½ mm, 116 (124) 132 (140) 148 m op, og strik 
rib 1 r – 1 vr til arb måler 5 cm. Marker sidesømmene, og 
skift til rundp 5 mm og strukturmønster efter diagram. Når 
arb måler 22 (24) 26 (29) 31 cm, slut med en ulige omg, 
lukkes der til ærmegab for 6 (8) 8 (8) 8 m, 3 (4) 4 (4) 4 m 
på hver side af markørerne. Nu strikkes hver del færdig 
hver for sig.

Ryggen: 
Fortsæt i mønster efter diagram, indpas mønsteret når du 
lukker af. Luk yderligere i begge sider for 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 m = 38 (40) 42 (46) 50 m.
Fortsæt lige op til hele arb måler 35 (38) 41 (44) 47 cm. Nu 
lukkes de midterste 16 (18) 18 (20) 22 m af til halsudskæ-
ring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere 
ved halssiden for 1 m. Lad de 10 (10) 11 (12) 13 resterende m 
hvile til skulder.

Forstykke: 
Fortsæt i mønster efter diagram, indpas mønsteret når du 
lukker af. Luk yderligere i begge sider for 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 m = 38 (40) 42 (46) 50 m.
Fortsæt lige op til hele arb måler 31 (34) 37 (40) 43 cm. Nu 
lukkes de midterste 8 (10) 10 (12) 14 m af til halsudskæring 
og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere ved 
halssiden for 2,1,1,1 m. Lad de 10 (10) 11 (12) 13 resterende m 
hvile til skulder.

Montering: 
Læg skuldermaskerne ret mod ret og strik m ret sammen 2 
og 2, 1 m fra hvert stykke og luk af samtidig.

Halskant: 
Med rundp 4½ (40 cm) strikkes ca. 64 (68) 68 (72) 76 m op, 
1 m for hver aflukkede, 1 m for hver p men spring hver 4 p 
over. Strik 5 omg rib 1 r - 1 vr. Luk af. 

Ærmekanter: 
Med rundp 4½ (40 cm) strikkes ca. 72 (76) 80 (80) 84 m 
op, 1 m for hver aflukkede, 1 m for hver p men spring hver 4 
p over. Strik 5 omg rib 1 r - 1 vr. Luk af.
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EASY CARE BIG FV 154 EASY CARE BIG FV 177


