2017-11 Sweater i Bumbo Soft Merino.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Brystvidde cm:
88
(96)
105
(115)
124
(135)
Længde cm:
62
(65)
66
(69)
70
(73)
Fv. 105, Lysgrå, ngl.:
9
(9)
10
(10)
11
(11)
Pind:
4
Rundpind (40 cm):
4
Strømpepind:
Kvalitet:
Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Ny Uld.
Strikkefasthed:
Vandret: 21 masker = 10 cm. Lodret: 26 rækker = 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.
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå 94(104)114(124)134(144) masker op på
pind nr. 4 og strik 20 pinde rib. (1 ret, 1 vrang).
Gælder alle størrelser
2: Fortsæt i glatstrikning til der er strikket
38(40)40(42)42(44) cm fra ribkanten.
3: Luk til ærmegab 5 masker af i hver side
(gælder alle størrelser), og strik yderligere
17(18)19(20)21(22) cm glatstrik.
4: Lad de midterste 24(26)26(28)28(30) masker
hvile til hals.
5: Strik hver side færdig for sig og lad på næste
pind 4 masker hvile mod halssiden. (Gælder alle
størrelser) Luk herefter de resterende masker af
på én gang.
For.
1: Slå 94(104)114(124)134(144) masker op på
pind nr. 4 og strik 10 pinde rib (1 ret, 1 vrang).
Ryggens ribkant er dobbelt så bred som
forstykkets ribkant.
2: Strik herefter som ryggen ind til ærmegabet
måler 14(15)16(17)18(19) cm.
3: Strik hals som beskrevet på ryggen. Strik hver
side færdig for sig til forstykkets ærmegab har
samme længde som ryggens ærmegab.

Ærme.
1: Slå 38(40)42(44)46(48) masker op på pind nr.
4 og strik 20 pinde rib (1 ret, 1 vrang). Gælder alle
størrelser.
2: Strik videre i glatstrikning idet der tages en
maske ud i hver side på hver 6. pind. Begynd
udtagningen på første pind efter ribkanten.
3: Tag ud til 74(76)78(82)86(90) masker og strik til
ærmet måler 48(50)50(52(52)54 cm eller ønsket
længde. Luk af.
4: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skuldersømme og sidesømme, vær OBS!
på at ryggens ribkant er længere end forstykkets
ribkant og der sys sammen så ryggens rib bliver
længere.
2: Sy ærmesømmene, idet de sidste 3 cm øverst
ved ærmet ikke sys sammen, da disse 3 cm sys til
blusens ærmegab.
3: Sæt de hvilende masker på rundpind nr. 4 og
strik masker op over hver skulder til
90(90)94(94)96(96) masker op i halskanten på
rundpind nr. 4 og strik 6 omgange rib (1 ret,
1 vrang). Gælder alle størrelser. Luk løst af i rib.
4: Læg sweateren i vand og træk den i facon.

