2016-10 Lang cardigan i Bumbo Soft Merino.
Str.
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 102, Råhvid, ngl.:
Pind:
Rundpind:
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Ny Uld, 120 m pr. 50 gram.
Vandret: 21 masker = 10 cm. Lodret: 26 pinde: 10 cm.
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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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve, gør den fugtig og kontroller strikkefastheden.
Fremgangsmåde:
Mønster:
1.pind: retsiden. Ret.
2.pind: vrangsiden: 5 vrang, 1 ret, 1 vrang, 1
Disse 2 pinde gentages.
Kantmasker:
Perlestrik:
1. pind: 1 ret, 1 vrang.
2. pind: ret over vrang, vrang over ret.
Disse 2 pinde gentages.
Ryg.
1: Slå 97(105)113(121)129(137) masker op på
pind nr. 4. Strik 9 pinde perlestrik (gælder alle
størrelser).
2: Strik mønster: 1. pind ret, 2. pind start med 3
vrang*1 ret, 1 vrang, 1 ret, 5 vrang*. Gentag fra *
til *, slut med 1 ret, 1 vrang, 1 ret, 3 vrang,
(gælder alle størrelser).
3: Når hele arbejdet måler 49(50)51(52)53(54) cm
lukkes til ærmegab for 6 masker i hver side:
4: Strik til ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25)
cm.
5: Luk de midterste 23(27)31(35)39(43) masker
af, strik hver side færdig for sig.
6: Luk mod halsen for 1x2 maske og 1x1 maske
(gælder alle størrelser). Luk af.
7: Strik den anden side spejlvendt.
Forstykke.
1: Slå 57(57)65(65)73(81) masker op på pind nr.
4. Strik 9 pinde perlestrik. (gælder alle størrelser)
2: Strik nu 8 masker perlestrik (gælder alle
størrelser). Resten af maskerne i mønster. OBS
her startes og sluttes på vrangpinden med 3
vrang.
3: Når hele arbejdet måler 40(41)42(43)44(45) cm
strikkes 2 masker sammen på hver 4. pind inden
for perlekanten, husk at lukke 6 masker af til
ærmegab.

Tag ind til der er samme antal masker som på
ryggen. Fortsæt lige op til forstykket har samme
længde som ryggen. (gælder alle størrelser)
4: Fortsæt lige op til samme længde som ryggens
ærmegab. Luk af for skulderens masker, men
fortsæt med perlestrik til kanten når til midten af
ryggen. Luk af.
5: Strik et forstykke magen til, men spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 36(38)44(44)52(52) masker op på pind nr.
4. Strik 9 pinde perlestrik. (Gælder alle størrelser).
2: Tag på første mønsterpind jævnt ud til
41(41)49(49)57(57) masker; start og slut som på
ryggen med 3 vrangmasker.
3: Tag ud i hver side på hver 6. pind til
87(87)95(95)103(103) masker. Mønsteret strikkes
ind efterhånden.
4: Strik lige op til ærmet måler 53(54)55(56)57(58)
cm eller ønsket længde. Luk af.
5: Strik et ærme magen til.
Montering:
1: Sy side- og skuldersømme sammen.
2: Sy perlekanten sammen i nakken og sy den til.
3: Sy ærmesømmene sammen undtagen de
sidste 3 cm, som sys til de aflukkede masker i
ærmegabet.

4: Sy ærmerne i og hæft ender.

5: Læg cardiganen i vand og træk den i facon.

