Opskrift 2001

Børnesweater med rundt bærestykke og stjerner i Marino Soft

Størrelse:

6-12 mdr.

(2)

4

(6)

8 år

Mål
Overvidde:
Hel længde:

56
30

(62)
(36)

67
40

(72)
(44)

76 cm
48 cm

Garn:

Cewec Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m)

Garnforbrug:

2

Pinde:

Rundp nr. 3 og nr. 4, begge 60 cm
Strømpep nr. 3 og 4 (til ærmer og halskant)
Hæklenål nr. 3

Tilbehør:

3 knapper

Strikkefasthed:

22 m og 28 p i glatstrikning på p nr. 4 = 10 x 10 cm.

(2)

2

(3)

3 ngl fv 19

Bemærk: Der bruges kun 1 farve garn, da hvert nøgle i sig selv består af flere farvenuancer. Når
der begyndes på mønsteret, strikkes mønsteret blot med et nyt nøgle, idet der startes et sted hvor
farven ikke er magen til "bundfarven". Hvis ærmerne ønskes ensartede mht. farveskift, skal der
begyndes samme sted i farveskiftene på begge ærmer.
Krop op til ærmegab
Slå 124 (136) 148 (160) 172 m op på rundp nr. 3 og strik rundt. Begynd med 2 cm rib (1 r, 1 vr).
Skift til rundp nr. 4 og glatstrikning. Sæt et mærke ved omg's begyndelse (= venstre side) og efter
62 (68) 74 (80) 86 m (= højre side). Strik lige op til arb måler 18 (22) 25 (28) 31 cm - slut 2 (3) 3 (3)
3 m før mærket midt på omg. Luk 5 (6) 6 (6) 6 m af til det ene ærmegab, strik til 3 (3) 3 (3) 3 m før
mærket ved omg's begyndelse (= ryggens m), og luk 5 (6) 6 (6) 6 m af til det andet ærmegab – arb
er nu delt i forstykke og ryg. Lad arb hvile mens ærmerne strikkes.
Venstre ærme
Slå 30 (32) 34 (36) 38 m op på strømpep nr. 3 og strik rundt. Begynd med 2 cm rib (1 r, 1 vr). Skift
til strømpep nr. 4 og glatstrikning, og tag samtidig 1 m ud efter første og før sidste m på første omg
efter ribben. Gentag disse udtagninger på hver 6. (6.) 7. (8.) 8. omg i alt 7 (8) 8 (8) 8 gange = 44
(48) 50 (52) 54 m. Strik til ærmet måler 18 (23) 27 (30) 33 cm – slut 2 (3) 3 (3) 3 m før omg's
begyndelse. Luk de næste 5 (6) 6 (6) 6 m af. Lad arb hvile.
Højre ærme
Strikkes som venstre ærme, men når der skal lukkes af til ærmegab, sluttes 3 (3) 3 (3) 3 m før
omg's begyndelse, og de næste 5 (6) 6 (6) 6 m lukkes af.
Bærestykke
Sæt alle dele sammen på rundp nr. 4, idet der først strikkes over forstykkets m, så m på højre
ærme, ryggens m og endelig m på venstre ærme = 192 (208) 224 (240) 256 m. Her er omg's
begyndelse, dvs. i venstre side på forstykket. Strik 3 (3) 3 (4) 4 omg, og fortsæt derefter i
glatstrikning med mønster efter diagrammet, idet mønsterrapporten gentages 12 (13) 14 (15) 16
gange henover omg. Bemærk! 13. omg i diagrammet er første omg med indtagninger. Derefter
strikkes de sidste 2 omg af mønsteret uden indtagninger, hvorefter der tages ind således:
Næste omg: *2 r sm, 5 r*, gentag *-* omg rundt.
Strik 3 (3) 3 (4) 4 omg uden indtagninger.

Næste omg: *2 r sm, 4 r*, gentag *-* omg rundt.
Strik 3 (3) 3 (4) 4 omg uden indtagninger.
Næste omg: *2 r sm, 3 r*, gentag *-* omg rundt.
NB! Herfra deles arb ved omg's begyndelse, og resten af bæretykket strikkes frem og tilbage på
rundp, så der dannes en slids i venstre side på forstykket.
Strik 3 (3) 3 (5) 5 p frem og tilbage i glatstrikning uden indtagninger.
Næste omg: *2 r sm, 2 r*, gentag *-* omg rundt.
Strik 3 (3) 3 (3) 3 p frem og tilbage i glatstrikning uden indtagninger.
Næste omg: *2 r sm, 1 r*, gentag *-* omg rundt.
Skift til rundp nr. 3 og strik 5 p rib (1 r, 1 vr). Luk løst af i rib.
Montering
Hæft ender og sy åbningerne under ærmerne sammen. Hækl 1 rk fm langs begge sider af slidsen,
idet der samtidig hækles 3 trenser af lm jævnt fordelt langs den forreste kant. Sy knapperne på den
bagerste kant over for trenserne.

Diagram

