Opskrift 4602/2

Candyfloss

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde

91

(99)

107

(115)

123

cm

Længde :

56

(58)

60

(62)

64

cm

Garn:

Dolce fv 595 (60 % Kid Mohair/40 % Acryl) 50 gram = 150 meter

Garnforbrug:
Farve 595:

5

Pinde:

Rundpind 6, strømpepinde 6 – str.p 5 evt lille rundpind 5

(6 )

7

(8)

9

ngl

Strikkefasthed: 15 m = 10 cm i glatstrikning på pinde 6
Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 6 (136) 148 (160) 172(184) masker og strik
rundt i rib 2 r, 2 vr. Strik i alt 8 cm rib. Fortsæt rundt i glatstrikning
til arb måler 35 (36) 36 (37) 38 cm. Luk 9 (8) 8 (8) 8 m i hver side til
ærmegab, og læg arb til side, mens der strikkes ærmer. 118 (132)
144 (156) 168 m tilbage.
Ærmer:

Slå op med str. p 5 - 32 (32) 36 (36) 40 m og strik rib rundt således:
* 2 r, 2 vr *. Strik til ribben måler 6 cm. Skift til p 6. Fortsæt i
glatstrikning og tag på 1. omg ud jævnt fordelt til 50 (52) 56 (58) 60
m- Strik til ærmet måler 43 (43) 44 (44) 45 cm. Luk de underste 9
(8) 8 (8) 8 m på omgangen = 41 (44) 48 (50) 52, og lad ærmet
hvile.
Strik 1 ærme mere.

Raglan og rundt bærestykke:
Sæt alle delene ind på rundpind 6 = 200 (220) 240 (256) 272 m, og
strik en omgang glatstrikning, samtidig med at der strikkes 2 r
sammen
i
hver
sammenføjning;
Ærme/ryg,
ryg/ærme,
ærme/forstykke,
forstykke/ærme.
Omgangen
starter
ved
overgangen mellem ærme og ryg. = 196 (216) 236 (252) 268 m.
Sæt en mærketråd i den sammenstrikkede m i alle 4 hjørner. Strik
raglanindtagninger således: mærkemasken strikkes ret, strik 2 r sm
* strik til 3 m før næste mærketråd, strik 2 dr r sm, 1 r
(mærkemasken), strik 2 r sm * gentag fra * til * ved de næste 2
mærketråde, og slut med at strikke frem til 3 m før sidste
mærketråd, strik 2 dr r sm = 8 m taget ind. Strik en omgang.
Gentag indtagningerne på str S (M) L og (XL), på str XXL strikkes
blot en omgang uden indtagningern= 180 (200) 220 (236) 260 m.
Strik 0 (0) 0 (1) 1 omgang glatstrik og reguler maskeantallet til 180
(200) 220 (240) 260 m jævnt fordelt.

Bryd garnet. Flyt maskerne ind på ryggen, og lad omgangen starte midt bag. Strik nu
bærestykke således:
Start med at sætte maskemarkører mens du strikker første omgang:
1. omg: Sæt en start markør i en afvigende farve fra resten af markører. – Strik 4
r, sæt markør, * 10 ret, sæt markør* gentag fra * til * omgangen rundt. Efter
sidste markør er der 6 m, og omgangen er slut.
Strik omg 2 til 5 glat.
6. omg – Strik vævestrik således: *1 r, tag 1 m løs af med garnet foran arb *
gentag fra * til * omgangen rundt.
7. omg: Strik en omg glat
8. omg: Strik værvstrik således * tag 1 m løs af med garnet foran arb, 1 r *
gentag fra * til * omg rundt.
9. omg: Strik en omg glat.
10. omg: Strik en omg vævestrik, som omg 6
11., 12., 13. omg: Strik glat. Gentag omg 6 til 13 resten af arb.
SAMTIDIG når arb måler 5 cm fra 1. omg (Der hvor omgangsmarkøren blev sat
ind) startes indtagninger: Strik *8 r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg rundt. OBS –
Tag ikke ind på en omgang hvor der strikkes vævestrik, vent da blot til omgangen
efter.
Fortsæt i mønster – der er nu 9 masker mellem markørerne og 162 (180) 198
(216) 234 m på omgangen
Strik til arb måler 10 (10) 11 (11) 11 cm fra startmarkøren. Tag ind således * 7 r,
2 r sm * gentag fra * til * omg rundt. Der er nu 144 (160) 176 (192) 208 m på
omgangen. Strik til mønsterdelen måler 14 (14) 15 (15) 15 cm.
Tag ind således: *6 r, 2 r sm* = 126 (140) 154 (168) 182 m. Marker de midterste
18 m på forstykke. Strik næste omgang, - strik de 18 midterste m på forstykket,
og sæt dem derefter på en nål til hvile. Strik omgangen færdig.
Bryd garnet. Sæt garnet til ved højre side af halsen. Tag ind til hals, på hver 2. p
for: 3,2,2,3,2,2 m, samtig med der fortsat strikkes mønster. Når indtagningerne er
færdige måler det mønsterstrikkede stykke ca 17 (17) 18 (18) 18 cm. Bryd garnet.
Sæt garnet til midt bag, strik frem til de aflukkede m, og tag 1 m op svarende til
hver aflukket maske, strik de hvilende halsmasker ret, og saml derefter op over de
aflukkede m, strik omgangen færdig. Skift til lille rundpind 5 eller str. p 5. Strik rib
2 r, 2 vr og reguler samtidig maskeantallet til 88 (92) 96 (100) m. Strik 4 cm rib,
luk af i rib – lidt stramt.
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender.
Læg arbejdet mellem fugtige stykker og lad det tørre.
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