Opskrift 3842-2

Chokoladebrud

Størrelse:

S

(M)

Overvidde:

90

Længde:

52

Garn:

TIBET (24% yak, 55% merinould, 21% polyamid, 25 g = ca.
190 m) fra Cewec

Garnforbrug:
farve 37

6

(XL)

XXL

(100) 108

(120)

128 cm

(54)

(58)

60 cm

(7)

L

56

7

(8)

9 ngl

Pinde:

Rundpinde (60 cm) nr. 4,5 og 5 mm
Evt. rundpind (40 cm) nr. 4,5 mm

Strikkefasthed:

18 m glat med dobbelt garn = 10 cm på pind nr. 5 mm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde

Forkortelser:

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang

Bemærk:

Der strikkes med to tråde holdt sammen.
Slipoveren strikkes nedefra i to stykker.

Mønster
(gentages)

1.p (r-side): *6 vr, 6 r*, gentag *-*, M og XL: slut med 6 vr
2.-8.p: Strik som m viser
9.p: *6 r, 6 vr*, gentag *-*, M og XL: slut med 6 r
10.-16.p: Strik som m viser

Ryg: Slå 96 (108) 118 (130) 140 m op på pind nr. 4,5 med dobbelt garn og strik 6
cm rib (1 r, 1 vr), slut med 1 p fra r-siden. Næste p strikkes vr, mens der tages 16
(18) 20 (22) 24 m jævnt ind (= 80 (90) 98 (108) 116 m). Skift til pind nr. 5, og
chokoladebrud-mønster således: Strik 16 (18) 19 (21) 22 m ret, 48 (54) 60 (66) 72
m chokoladebrud-mønster, 16 (18) 19 (21) 22 m ret. Fortsæt til ryggen måler 27 (28)
29 (30) 31 cm, luk så af til ærmegab i hver side således: 4-3-2-1-1 (4-3-2-2-1-1) 53-2-2-2-1-1 (5-3-2-2-2-2-1-1) 6-3-3-2-2-2-2-1-1 m (= 58 (64) 66 (72) 72 m). Strik
lige op i mønster til ærmegabet måler 23 (24) 25 (26) 27 cm. Lad de midterste 24
(26) 28 (28) 28 m hvile og strik hver skulder færdig for sig således: Strik lige op til
ærmegabet måler 25 (26) 27 (28) 29 cm. Luk af (hvis du vil sy skuldersømmen) eller
lad m hvile (hvis du vil strikke skuldersømmen sammen).
Forstykke: Strikkes som ryggen, til ærmegabet måler 15 (16) 17 (18) 19 cm. Lad de
midterste 14 (16) 18 (18) 18 m hvile og strik hver side færdig for sig: Luk til
halsrunding i begyndelsen af p i halssiden for 2-2-1 m (gælder alle str.). Strik lige op
til forstykket har samme højde som ryggen. Luk af eller lad m hvile.
Sy eller strik skulderne sammen.
Halskant: Saml ca. 100 (104) 108 (112) 116 m (lige antal) op på pind nr. 4,5 med
dobbelt garn, markér omg’s begyndelse og strik rundt i rib (1 r, 1 vr) til halskanten
måler 8 (8) 8 (10) 10 cm. Luk løst af.

Ærmekanter: Sy sidesømmene sammen. Saml ca. 120 (124) 128 (132) 136 m (lige
antal) op på pind nr. 4,5 med dobbelt garn, begynd nederst i ærmeåbningen og
markér omg’s begyndelse. Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) til kanten måler 4 (4) 4 (5) 5
cm. Luk løst af.
Montering: Hæft alle ender, fugt arbejdet og læg den fladt til tørre på et håndklæde i
de opgivne mål. Se banderolen for yderligere vaskeanvisninger.
God fornøjelse med chokoladebrud
Design for Cewec

