Opskrift 2003

Sjælevarmer i rib i Marino Soft

Størrelse:

One size (dækker ca. str. S-M-L)

Mål
Længde:
Ryggens bredde:

Afhænger meget af hvordan man draperer sjælevarmeren på kroppen – i
omegnen af 55 cm.
Ca. 45 cm (= bredden af stykket med den smalle rib, let strakt)

Garn:

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

Garnforbrug:

2 ngl fv 29

Pinde:

Jumperpinde nr. 6

Strikkefasthed:

Ca. 20 m og 22 p i bred rib (4 r, 4 vr) fladet ud, på p nr. 6 = 10 x 10 cm.

Kantmasker (kantm): Strik første og sidste m ret på alle p.
Udtagning (udt): Tag ud ved at løfte lænken mellem 2 m op på venstre p og strikke den drejet (ret
eller vrang som angivet).
Sjælevarmer
Slå 194 m op på p nr. 6 og strik rib således:
1. p (vrangsiden): 1 kantm, 2 vr, *4 r, 4 vr*, gentag fra * til * til de sidste 7 m, slut med 4 r, 2 vr, 1
kantm.
Strik 24 cm lige op med denne m-inddeling, dvs. strik ret over ret og vrang over vrang. Slut med en
p fra vrangsiden.
Tag nu ind således:
Næste p (retsiden): 1 kantm, 2 r sm, *2 x (2 vr sm), 2 x (2 r sm)*, gentag fra * til * til de sidste 7 m,
2 x (2 vr sm), 2 r sm, 1 kantm. Der er 98 m på p.
Strik 30 cm lige op – stadig ret over ret og vrang over vrang. Slut med en p fra vrangsiden.
Tag nu ud igen således:
Næste p (retsiden): 1 kantm, 1 udt r, 1 r, *2 x (1 udt vr, 1 vr), 2 x (1 udt r, 1 r)*, gentag fra * til * til
de sidste 4 m, 2 x (1 udt vr, 1 vr), 1 udt r, 1 r, 1 kantm.
Strik 24 cm lige op, svarende til den brede rib ved arb's begyndelse. Slut med en p fra vrangsiden.
Luk løst af i rib.
Montering
Fold arbejdet på midten (med retsiden udad), så opslags- og aflukningskanterne samt de brede
ribstykker ligger oven på hinanden. Sy siderne sammen med madrassting ca. 22 cm op i hver side
– brug kantm til sømrum. (Den resterende åbning i siderne udgør hullerne til armene.) Hæft ender.

