BJØRK
STYLE 1645

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM

S
86
56

(M)
(93)
(58)

L
100
60

(XL)
(107)
(62)

GARNFORBRUG
Antal ngl i fv. 26

4

(5)

6

(7)

GARN
CEWEC Linea (37% viscose, 34% linen, 29% cotton) 50 g = 215 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind nr. 2½ og 3 - 80 cm
STRIKKEFASTHED
28 m x 44 p i perlerib på p nr. 3 = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pind
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OPSKRIFT
BESKRIVELSE
Bjørk er en strop top med rullekanter. Den strikkes i perlerib rundt på rundpind, nedefra og op. Til sidst
samles der masker op i hals og ærmegab til rullekanter.
STØRRELSESGUIDE
Kropsmål i cm
Størrelse:
XS
Overvidde: 78-82
Talje:
62-66
Hofte:
86-90

S
84-88
68-72
92-96

M
92-96
76-80
100-104

L
98-102
82-86
106-110

XL
104-108
88-92
112-116

FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, r-s = ret side, k-m = kantmaske
KROP
Slå 240 (260) 280 (300) m op på rundp nr. 3. Strik 6 p rundt i glat strik til rullekant. Sæt en markør ved omg
begyndelse og en anden markør efter 120 (130) 140 (150) m. På næste omg forsættes der i perlerib
således:
1. p retmasker omg ud.
2. p 1 r, *2 vr, 2 r* forsæt * til * omg ud, sidste m er en r.
Gentag 1. og 2. pind lige op til arb måler 35 (36) 37 (38) cm, mens der på sidste omg (en 2. p) sluttes 10 m
før omg stopper. På næste omg lukkes til ærmegab således: Luk af for de sidste 10 m på netop strikket
omg + de første 10 m på den nye omg (= 20 m i alt), strik over til 10 m før markeringen i modsatte side, luk
af til ærmegab for de næste 20 m og strik omg færdig. Herfra strikkes ryg og forstykke, frem og tilbage,
hver for sig.
RYG
Garnet sidder på ryggen, strik videre i perlerib som maskerne viser. 1. og sidste m strikkes r på alle pinde
og er en kantmaske.
På næste r-s p tages yderligere ind til ærmegab således: Strik 1 kantmaske, 5 r, tag 1 m r løs af som skulle
den strikkes, 1 r, træk den løse m over, strik r til der er 8 m tilbage på p, 2 r sm og r pinden ud. Vend arb og
strik perlerib som maskerne viser tilbage. De første 7 m på vrangside p strikkes altid, 1 k-m r, 2 vr, 2 r, 2 vr,
derefter strikkes som maskerne viser ifht til indtagningerne, og de sidste 7 m strikkes 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 k-m r.
Gentag disse 2 p 18 (20) 22 (24) gange i alt. Når der er strikket 3 cm, svarende til 12 p, skal halsen formes.
Forsæt med indt til ærmegab i hver side af arb, mens der på næste r-s p sættes m til hvile til hals for de
midterste 12 (14) 16 (18) m. Husk indtagninger i ærmegab. Hver del strikkes nu færdig for sig.
VENSTRE DEL AF RYGGEN
Vend og strik vr p tilbage. På de næste 4 r-s p lukkes af mod halsen for 4,3,3,2 m, husk stadig indt ved
ærmegab. På de efterfølgende 6 (8) 10 (12) r-s p formes halsen videre med indt, strik de første to m på p, 2
r sm. Efter sidste indt til hals og ærmegab er der 8 m tilbage som er stroppen, 1 k-m, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 k-m.
Strik stroppen lige op til arbejdet måler 56 (58) 60 (62) cm. Maskerne sættes til hvile.
HØJRE DEL AF RYGGEN
Højre del af ryggens strikkes på samme måde som venstre, blot spejlvendt. Sæt garnet til, første p er vrang
pinden og fortsæt indt mod ærmegab på alle r-s p. På de næste 4 vr-s p lukkes af mod halsen for 4,3,3,2
m. På de efterfølgende 6 (8) 10 (12) vr-s p formes halsen videre med indt, strik de første to m på p, 2 r sm.
Efter sidste indt til hals og ærmegab er der 8 m tilbage som er stroppen, 1 k-m, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 k-m. Strik
stroppen lige op til arbejdet måler 56 (58) 60 (62) cm. Maskerne sættes til hvile.
FORSTYKKE
Strikkes som ryg.
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MONTERING
Sæt maskerne fra venstre sides stropper på to pinde, ret mod ret. Med en tredje pind strikkes maskerne
sammen samtidig med at der lukkes af. Gentag for højre strop.
Derefter skal der, med rundp 2½ samles m op rundt i halskanten. Start øverst på højre strop. Saml op ca. 1
m for hver pind, spring hver 10. p over ned til de hvilende m midt for. Forsæt på samme måde med halsen
bag. Strik nu 6 p glatstrik til rullekant og luk maskerne af i r.
På samme måde, med rundp 2½, samles maskerne i ærmegabene op, og strik 6 p glatstrik og luk
maskerne af i r.
Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et
håndklæde.

CEWEC DESIGNTEAM - 1. UDGAVE
Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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