Opskrift 3846
Størrelse:
Overvidde:
Længde:
Forstykke:
Bagstykke:
Garn:

Strikkefeens vest
S/M
114

(L/XL)
(135) cm

52
57 cm
53
58 cm
Cewec´s Tibet (24% yak, 55% merino, 21% polyamide,
25 g = 190 m)
Cewec´s Anisia (76% kid mohair, 24 % polyamide,
25 g = 235 m)

Garnforbrug:
Tibet fv 37 :
Anisia fv 75 :

3 ngl
3 ngl

Pinde:

Rundpinde 5 og 6

Strikkefasthed:
Forkortelser:

17 m glatstrik = 10 cm med 1 tråd af hver kvalitet
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen, GSR = German Short Row
Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb,
træk i garnet, så masken på højre pind strammes til, og
kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Strik tilbage. Når
der til slut skal strikkes en omg over alle masker, strikkes
denne ”dobbelt maske” som en helt almindelig maske.

Info:
GSR teknik

(4) ngl
(4) ngl

Ryg: Slå op med rundpind 5, og 1 tråd af hver kvalitet – 97 (115), strik rib * 1
vr, 1 r* gentag fra * til * og slut med 1 vr (1. p er arb.s vrangside). Strik i alt
16 pinde rib, og lad arb hvile
Forstykke: Slå op med rundpind 5, og 1 tråd af hver kvalitet 103 (121) m,
strik rib som på ryggen – dog kun 12 pinde.
Skift til rundpind 6 og strik slidsen sammen således: Sæt de 3 sidste m fra
bagstykket på en ekstra pinde, læg dem bag de 3 første m fra forstykket, strik
1 m fra hver pind r sm. Strik videre frem til 3 m fra forstykket mangler, sæt de
sidste 3 m på en ekstra pind, læg disse over de første 3 m på bagstykket, og
strik 1 m fra hver pind r sm = 3 sammenstrikkede masker i hver side.
Strik omgangen færdig. Der er nu 194 (230) m på omgangen, og slidsen er
lukket lidt til. Sæt en markør i hver side med 97 (115) m til hver del
Fortsæt rundt i glatstrikning til arb måler 28 (32) cm. Luk 6 m i hver side til
ærmegab således: Luk de første 3 m på omgangen, strik frem til 3 m før
sidemarkøren, luk 6 m, strik til der resterer 3 m på omgangen, luk de sidste 3
m af.
Der er 91 (109) m på hver del.

Ryg: Strik lige op til ærmegabet måler 21 (23) cm. Nu strikkes skrå skuldre
således: Strik til der resterer 7 (8) m på pinden, vend med GSR teknik, og
strik tilbage til der resterer 7 (8) m i modsatte side. Vend arb. (se info om
GSR teknik), og strik til 7 (8) m FØR forrige vending, vend med GSR teknik og
strik til 7(8) m FØR forrige vending. Vend med GSR teknik. Vend på denne
måde yderligere 2 gange i hver side, hele tiden 7(8) m før forrige vending. Der
er nu 28 (32) skuldermasker m i hver side, og 35 (45) m på midten af
arbejdet. Strik 1 pind over alle masker, husk at alle ”dobbelte” m strikkes som
en helt almindelig m. Sæt de yderste 28 (32) m i hver side til hvile til skuldre,
og sæt de midterste 35 (45) m til hvile til hals.
Forstykke: Strik til ærmegabet måler 19 (21) cm. Sæt de midterste 25 (35)
m på en nål til hvile, og strik hver side færdig for sig. Luk videre til hals, på
hver 2. p for: 2,1,1,1 m – SAMTIDIG med der startes vendepinde til skrå
skulder på 4. pind efter at halsmaskerne er sat til hvile. Når halsudskæringen
er strikket, er der 28 (32) m til rest, som strikkes færdig med vendepinde på
samme måde som på ryggen. Efter sidste p over alle masker, sættes disse til
hvile.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.
Montering: Strik skuldrene sammen. Sæt de hvilende masker på pinde, læg
arb ret mod ret. Med en 3. strikkepind, strikkes 1 m fra hver del ret sammen,
samtidig med der lukkes af. Strik den anden skulder sammen, på samme
måde.
Med pind 5 samles 56 (60) m op langs SIDEN af ærmegabet (der samles IKKE
op langs de aflukkede ærmegabsmasker). Strik 4 p rib frem og tilbage i *1 r, 1
vr* og luk af i rib. – Sy enden af ærmekanterne til langs de aflukkede
ærmegabs masker. Strik ligesådan på modsatte ærmegab
Hals: Saml op med lille rundpind 5 – ca 86 (108) m incl de hvilende m, som
strikkes ret. Fortsæt rundt i rib, *1 r, 1 vr*. Strik i alt 6 omg rib. Luk af i rib.
Hæft ender
Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
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