1812 - Trøje med dyb v-hals og knapper i Mayflower Cotton Merino Solid.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 11, ngl.:
Pind:
Tilbehør:
Kvalitet:

XXS
(XS)
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
82
(92)
102
(112)
122
(132)
142
(152)
52
(54)
56
(58)
60
(62)
64
(66)
9
(9)
10
(10)
11
(11)
12
(13)
3 og 3 ½
3 knapper
Mayflower Cotton Merino Solid. 50 % Uld, 50 % Bomuld, 110 m pr. 50 gram.

Strikkefasthed:

Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 30 pinde = 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.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon.
Der er udelukkende strikket glatstrik med ribkanter, som er dobbelt ved forkanterne og rundt i halsen.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: På pind nr. 3 slås 90(100)110(120)130(140)150(160) masker op og der strikkes 6 cm rib 1 ret, 1 vrang.
Gælder alle størrelser.
2: Skift til pind nr. 3 ½ og strik glatstrik, hvor der på første pind tages jævnt ud til
110(120)130(140)150(160)170(180) masker.
3: Strik 26(27)28(29)30(31)32(33) cm fra ribkanten.
4: Luk til ærmegab i hver side for 1x6, 2x3, 3x2, og 2x1 maske. Gælder alle størrelser.
5: Strik lige op til hele arbejdet måler 50(52)54(56)58(60)62(64) cm. Luk de midterste
30(32)34(36)38(40)42(44) masker af.
6: Strik hver side færdig for sig og luk mod halssiden for 2x2 masker. Luk de resterende masker af på én
gang. Gælder alle størrelser. Strik den anden side spejlvendt.
For.
1: På pind nr. 3 slås 36(42)48(54)60(66)72(78)
masker op og der strikkes 6 cm rib 1 ret, 1 vrang,
Gælder alle størrelser.
2: Skift til pind nr. 3 og strik glatstrik, hvor der på
første pind tages jævnt ud til 46(52)58(64)70(76)
82(88) masker.
3: Strik til hele stykket fra underste kant måler 22
(24)26(28)30(32)34(36) cm. Luk for følgende
masker mod halssiden:
XXS: 3x2 og 4x1
(XS): 4x2 og 4x1
S: 5x2 og og 4x1
(M): 5x2 og 6x1
L:5x2 og 8x1
(XL): 6x2 og 8x1
XXL:6x2 og 10x1
(XXXL): 7x2 og 10x1
Strik lige op til forstykket fra underste kant har
samme længde som ryggen fra underste kant og
til ærmegabet. Gælder alle størrelser.
4: Luk af til ærmegab som på ryggen.
5: Strik til forstykket har samme længde som
ryggen. Luk maskerne af.
6: Strik det andet forstykke spejlvendt.
Ærmer.
1: På pind nr. 3 slås 46(52)58(64)70(76)82(88)
masker op og der strikkes 6 cm rib 1 ret, 1 vrang.
2: Skift til pind nr. 3 ½ og strik herefter glatstrik,
hvor der på første pind tages jævnt ud til 58(64)70

(78)84(90)98(104) masker.
3: Tag herefter ud i hver side på hver 6 pind 5(5)5
(6)6(7)7(7) gange, herefter tages ud på hver 4.
pind 4(5)5(6)7(7)8(8) gange.
4: Når hele ærmet måler
(30)31(32)33(34)35(36)36 cm fra underste kant
(eller ønsket længde) lukkes i hver side for
1x6,3x2 og 6x1 masker. Gælder alle størrelser.
Strik 5(6)6(7)7(8)8(9) cm lige op. Luk herefter for
5x1 og 4x2 masker. Luk resten af maskerne af på
én gang. Gælder alle størrelser. 5: Strik et ærme
magen til.
Montering.
1: Sy sammen over skulder, i siderne og ærmesømmene.
2: Sy ærmerne i samtidig med at der lægges 4
små læg på ærmet ved skuldersømmen. Hvert læg
er ca. 1 cm dybe.
3: På pind nr. 3 strikkes 330(340)350(360)370
(380)390(400) masker op ved hver forkant og
rundt i halsen på bagstykket. Vær OBS! på at der
er lige mange masker på hvert forstykke.
4: Strik 2 cm rib 1 ret, 1 vrang, idet der på højre
forstykke skal være 3 knaphuller. Det nederste
knaphul skal være ca. 2 cm fra underste kant, det
sidste knaphul skal være hvor indtagning til
halsudskæring begynder og det tredje knaphul skal
være midt mellem de to andre.
5: Strik knaphullet ved at lukke 2 masker af og på
næste pind slås tilsvarende 2 masker op.

6: Strik til ribkanten måler 5 cm. Strik en retpind
på vrangsiden (senere ombukningskant).
7: Strik yderligere 5 cm rib med knaphuller, som
skal sidde lige under de tre andre knaphuller, når
kanten bukkes og sys om til vrangsiden.
8. Sy evt. et par sting omkring knaphullerne, så de
bliver siddende. Hæft ender.
9: Læg trøjen i vand og træk den i facon.
Monteringen gælder alle størrelser:

IA

