Opskrift 4507

Graffiti

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde:

95

(102) 109

(115)

122 cm

Længde:

54

(54)

(62)

64 cm

Garn:

ANISIA (76% kid mohair, 24% polyamid – 25 g = ca. 235
m) og HOT SOCKS PEARL (75% merino uld, 20%
polyamid, 5% kaschmir – 50 g = ca. 200 m) fra Cewec

58

Garnforbrug:
ANISIA farve 31
ANISIA farve 33
ANISIA farve 54
ANISIA farve 23
PEARL multi farve 05

3
1
1
1
5

Pinde

Rundpinde (40 & 60 cm) nr. 4 og 5 mm

Strikkefasthed

18 m mønster med 1 tråd ANISIA og 1 tråd PEARL holdt
sammen = 10 cm på pind nr. 5
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde

Forkortelser

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,
vr = vrang, sm = sammen, sl o = slå om,
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre p
og strik den drejet ret

Bemærk

Modellen er let oversize og strikkes i ét stykke oppefra og
ned.

Stribemønster:

PEARL strikkes sammen med ANISIA, som strikkes i
striber således:
4 omg farve 31
4 omg farve 33
Disse 8 omg strikkes i alt 5 gange
4 omg farve 31
4 omg farve 54
Disse 8 omg strikkes i alt 6 gange
4 omg farve 31
4 omg fare 23
Fortsæt disse 8 omg resten af arbejdet.
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Ribmønster:

1.omg: ret
2.omg: 6 r, 6 vr.
Gentag disse 2 omg
OBS: mønstret placeres mellem markørerne, så der er 6
vr midt i. De nye m strikkes med i mønster efterhånden.
1. og sidste m mellem markørerne er raglan-m og strikkes
r på alle omg.

Bærestykke: Slå 92 (100) 108 (116) 124 m op på den korte rundpind nr 4 med 1
tråd PEARL & 1 tråd ANISIA farve 33, markér omg’s begyndelse. Strik 5 cm rib (1 r, 1
vr). Skift til den korte rundpind nr. 5 og fortsæt i rib- og stribemønster.
På 1.omg deles til krop og ærmer således: 10 (10) 10 (10) 10 r (ærme), placér
markør, 36 (40) 44 (48) 52 r (forstykke), placér markør, 10 (10) 10 (10) 10 r
(ærme), placér markør, 36 (40) 44 (48) 52 r (ryg).
På næste omg placeres mønstret, så der kommer et rille-panel midt på hvert stykke:
1 raglan-m (r på alle omg), 1 r, 6 vr, 1 r, 1 raglan-m (ærme), flyt markør, 1 raglanm, 34 (38) 42 (46) 50 m mønster (begynd med 2 r (4 r) 6 r (2 vr) 4 vr for at placere
rillepanel midt på forstykket), 1 raglan-m, flyt markør, 1 raglan-m, 1 r, 6 vr, 1 r, 1
raglan-m (ærme), flyt markør, 1 raglan-m, 34 (38) 42 (46) 50 m mønster (begynd
med 2 r (4 r) 6 r (2 vr) 4 vr for at placere rillepanel midt på bagstykket), 1 raglan-m.
Begynd nu raglan-udt: *1 r, 1 r dr op, strik mønster til 1 m før markør, 1 r dr op, 1 r,
flyt markør*, gentag *-* resten af omg.
Strik udt på hver 2.omg i alt 24 (25) 26 (27) 28 gange (= 284 (300) 316 (332) 348
m). Skift til den lange rundpind, når der er m nok.
Nu deles til krop og ærmer: Sæt ærmets 58 (60) 62 (64) 66 m på en tråd og slå 6 m
op – placér markør efter 3 nye m (omg’s begyndelse), strik forstykkets 84 (90) 96
(102) 108 m, sæt ærme-m på en tråd, slå 6 m op, strik ryggens 84 (90) 96 (102) 108
m (= 180 (192) 204 (216) 228 m). Fortsæt lige ned i mønster – de nye m strikkes r
på alle omg, så der bliver et glatstrikket panel under hvert ærme – til arbejdet måler
48 (48) 52 (56) 58 cm (mål midt på forstykket fra halskanten). Skift til rundpind nr. 4
og 1 tråd PEARL & 1 tråd ANISIA farve 23 og strik 6 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.
Ærmer: Sæt ærme-m på den korte rundpind nr. 5. Sæt garnet til midt i ærmegabet
og strik 3 m op, strik ærme-m og saml 3 m op i de opslagne m, placér markør (omg’s
begyndelse) (= 64 (66) 68 (70) 72 m). Fortsæt rib- og stribemønster som på kroppen
– de nye m strikkes r på alle omg som på kroppen. Strik lige ned til ærmet måler 37
cm (eller ønsket længde). Skift til den korte rundpind nr. 4 og strik 6 cm rib som på
kroppen.
Montering: Hæft ender og vask blusen efter garnets anvisning (se banderole). Læg
fladt til tørre på et håndklæde i de opgivne mål.
Design: Strombski

