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Side 2

Str. mdr: 0/3 (3/6) 12 (24)

Personligt brystmål cm: 38-42 42-46 46-50 50-54

Arbejdets overvidde, cm: 42 49 55 61

Hel længde cm: 24 27 30 35

Forbrug, ngl.:  2 2 2 3

Pinde: Jumperpinde nr. 3½ og strømpepinde nr. 3½

Tilbehør: 1 knap

Kvalitet: Mayflower Easy Care Tweed

Strikkefasthed: 26 m og 44 p i perlestrik på p 3½ = 10 x 10 cm

OBS: Hele arb strikkes nedefra og op med 1 tråd. 

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
Perlestrik:
1.p/omg: * 1 r – 1 vr *. Gentag fra * til * og slut med 1 r.
2.p/omg: r over vr og vr over r.
Gentag 2.p/omg 

Vendem = Efter vendingen tages første m vr løs af med 
garnet foran arb. Stram garnet og træk den løse m 
bagover, så den 'ligger med benene i vejret' og ligner en 
dobbelt maske. Strik videre. Når der skal strikkes hen over 
vendingerne, stikkes p igennem begge løkker på vendem. 

OPSKRIFT
Ryggen
Slå på p 3½ i alt 56 (65) 73 (80) m op og strik perlestrik 
som beskrevet ovenfor, indtil arb måler 15 (18) 20 (24) cm. 
Luk i begge sider for 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) m. 
= 40 (47) 53 (58) m.

Fortsæt lige op, indtil arb måler 20 (23) 26 (31) cm. Nu 
deles arb på midten således:

Str. 0/3 + 24 mdr: del imellem maskerne.
Str. 3/6 + 12 mdr: luk den midterste m af.

Strik hver del færdig for sig. 

Venstre side: Strik, indtil arb måler 23 (26) 29 (34) cm. Nu 
lukkes til hals i halssiden for 11 (12) 13 (14) m. Luk yderligere 
ved halssiden for 1 m. Luk de resterende 8 (10) 12 (14) m af 
til skulder. 

Højre side: Strik som til venstre side - blot modsat.

Forstykket
Slå på p 3½ i alt 56 (65) 73 (80) m op og strik perlestrik 
som beskrevet ovenfor, indtil arb måler 15 (18) 20 (24) cm. 
Luk til ærmegab som på ryggen = 40 (47) 53 (58) m.
Fortsæt lige op, indtil arb måler 19 (22) 24 (29) cm. Luk 
til hals for de midterste 10 (11) 13 (14) m. Strik hver del 
færdig hver for sig. Luk yderligere ved halssiden for 3,2,1,1 
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m. Luk de resterende 8 (10) 12 (14) 
m af til skulder i samme højde som ryggen.

Montering
Sy side og skuldersømmene sammen. 

Halskant 
Strik med strømpepinde nr. 3½ m op langs halsudskæring 
(1 m for hver m og 1 m for hver p), men spring hver 3. p over. 
Strik 1 p ret og luk af i r på næste p.

Ærmekanter
Strik frem og tilbage på strømpepinde: Strik m op langs 
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Side 3

ærmekanten (1 m for hver m og 1 m for hver p) = ca. 82 
(85) 86 (89) m. På næste p fra vr-siden strikkes således: 
12 (12) 14 (14) m perlestrik, *strik for og bag i næste m, 1 r, 1 
vr*, gentag fra * til *, indtil der er 13 (13) 15 (15) m tilbage. 
Slut med at strikke for og bag i næste m = 12 (12) 14 (14) m 
perlestrik.
 
Nu strikkes vendestrik således
Strik perlestrik, indtil der mangler 6 m, vend med 1 vendem. 
Strik perlestrik, indtil der mangler 6 m, vend med 1 vendem. 
Strik perlestrik, indtil der mangler 12 m, vend med 1 ven-
dem. 

Strik perlestrik, indtil der mangler 12 m, vend med 1 ven-
dem.

Fortsæt med at vende 6 m mere for hver gang, indtil der er 
42 m i begge sider. Vend med 1 vendem og strik perlestrik p 
hen. Strik endnu 1 p perlestrik over m. Luk af i r på næste p. 
Strik den anden ærmekant på samme måde.

Sy sidesøm og den lille ærmesøm sammen.

Sy en trense på højre bagstykke og sy en knap i.

EASY CARE TWEED FV. 495


