B2019 – 11 Cardigan i Bumbo by Mayflower Golden.
Str.:
Brystvidde cm:
(Før indtagning til halsudskæring).
Længde cm:
Fv. 03 Grå, ngl.:
Rundpind (60 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Bumbo Golden. 70 % Polyamid, 21% Acryl, 9% Uld, 115 m pr. 50 gram.
I glatstrik. Vandret: 18 masker = 10 cm. Lodret: 22 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 arbejdet påbegyndes; det er desuden en god ide at
lave en strikkeprøve og skifte til tykkere/tyndere pinde, hvis strikkefastheden ikke passer.
Dobbelt Perlestrik.
1.pind (retside): *1 r, 1 vr*.
Gentag fra * til * pinden ud – slut med 1 r.
2.pind (vr-side): Strik som masken viser.
3.pind (retside): *1 vr, 1 r*.
Gentag fra * til * pinden ud –slut med 1 vr.
4.pind (vr-side): Strik som masken viser.
Forkanter.
5 m i hver side strikkes i rib hele arbejdet.
1.pind (retside): I starten af pinden,
Løft 1 m løs af, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
I slutningen af pinden strikkes de sidste 5 m
således: 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 ret.
2.pind (vr-side): I starten af pinden,
Løft 1 m løs af, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr.
I slutningen af pinden strikkes de sidste 5 m
således: 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 ret, 1 vr.

Fremgangsmåde.
Cardigan strikket hele vejen rundt (for- og ryg på
én gang).
1: Slå 187(223)259 masker op på rundpind nr. 6,
strik 5 m forkant, 177 m dobbelt perlestrik, 5 m
forkant på alle pinde.
2: Når arbejdet måler 45(50)55 cm (eller ønsket
længde) lukkes af til ærmegab.
3: Strik 139(166)193 masker, vend arbejdet, strik
91(109)127 masker tilbage. Disse 91(109)127
masker er rygmasker.
4: Strik frem og tilbage over de 91(109)127
masker til ærmegabet måler 22(25)28 cm. Luk af.

Højre forstykke.
1: Start med at strikke fra ærmegabet.
2: Strik 5 masker forkant, strik 2 masker ret
sammen, strik pinden ud. Indtagningen foretages
på retsiden af arbejdet skiftevis på hver 2. pind og
hver 4. pind til der er 33(42)51 masker tilbage.
3: Strik lige op til forstykket har samme længde
som ryggen.
4: Luk af for 28(34)40 masker fra ærmesiden.
Strik kant over de resterende 5 masker.
5: Kanten strikkes, så den når til midten af ryggen.
Venstre forstykke.
Strikkes spejlvendt. Her strikkes indtagningerne
sidst på pinden således:
Strik til der mangler 7 masker, strik 2 masker
drejet ret sammen, strik 5 masker forkant.
Ærmer.
1: Slå 36(42)48 masker op på strømpepinde nr. 6.
2: Strik 7 cm glatstrik.
3: Tag 2 masker ud på hver 6. pind på undersiden
af ærmet til der er 70(78)86 masker.
4: Tag ud på hver 2. pind til der er 76(84)92
masker. Luk af.
5: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skuldersømmene sammen.
2: Sy kanten sammen i nakken og sy den til
ryggen.
3: Sy ærmerne i og hæft ender.
4: Læg cardiganen i vand og træk den i facon
samtidig med at ærmernes nederste kant rulles.
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