2016-11 Lang kjole med slidser i Bumbo Soft Merino.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 105, Lysgrå, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
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, som gøres våd og trækkes i facon for at kontrollere strikkefastheden.
Kantmasker.
Der strikkes 6 kantmasker i rib. I begyndelsen af retpinden strikkes:1 ret løs af,1vrang,1ret,1vrang,1ret,
vrang.
I slutningen af retpinden strikkes: 1vrang,1ret,1vrang,1ret,1vrang,1ret.
På vrangpinden strikkes som maskerne viser; der begyndes med en vrang løs af.
Dette gælder alle størrelser.
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå 111(121)131(141)151(161) masker op på
pind nr. 4 og strik 24(25)26(27)28(29) cm rib
(1ret,1vrang).
2: Fortsæt i glatstrikning, begyndende med en
retpind, hvor der tages jævnt ind til
95(105)115(125)135(145) masker. Husk
kantmaskerne.
3: Strik 21(22)23(24)25(26) cm glatstrik. Herefter
strikkes 2 masker sammen på hver 10. pind i alt 6
gange. (Gælder alle størrelser). Maskerne strikkes
sammen lige efter og lige før ribmaskerne.
4: Strik til arbejdet måler 66(68)70(72)74(76) cm i
alt. Luk 6 masker af i hver side. Strik i hver side 6
nye kantmasker og fortsæt til ærmegabet måler
19(20)21(22)23(24) cm.
5: Luk af til hals ved at lukke de midterste
29(31)31(33)35(37) masker af. Strik hver side
færdig for sig og luk mod halssiden for 1x2
masker. (Gælder alle størrelser).
6: Luk de resterende masker af på én gang.

For.
1: Strikkes som ryggen, men når hele arbejdet
måler 81(84)87(90)93(96) cm lukkes af til hals
som på ryggen. Når forstykket har samme længde
som ryggen lukkes skuldermaskerne af.
Montering.
1: Sy skuldersømmene og sidesømmene fra
stedet hvor indtagningerne begynder til de seks
aflukkede masker som danner ærmegab.
2: Strik ca.84(80)86(90)96(100) masker op i
halskanten på rundpind nr. 4.Strik 15 omgange
ret, således at kantens retsiden vender mod
overdelens retside.
3: Luk løst af. Hæft ender, læg overdelen i vand
og træk den i facon. Lad halskanten rulle om mod
retsiden.

