Opskrift 4625

Love Knot

Størrelse:

S/M (M/L)

L/XL

Overvidde:

102

(112) 122 cm

Længde:

57

(59)

Garn:

DOLCE (60% kid-mohair, 40% acryl – 50 g = 150 m)
og BLOOM (48% bambus, 44% uld, 8% acryl – 100 g
= 140 m) fra Cewec

61 cm

Garnforbrug:
DOLCE farve 348
DOLCE farve 228
DOLCE farve 300
BLOOM farve 311
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Pinde:

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

Strikkefasthed:

18 m glat i DOLCE = 10 cm på pind nr. 4,5
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde

Forkortelser:

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,
vr = vrang, dr = drejet, sm = sammen, indt =
indtagning, udt = udtagning, arb = arbejdet
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre
p og strik den drejet ret

Bemærk:

Modellen strikkes nedefra, for- og bagstykke på én
gang op til ærmegab, hvor krop og ærmer samles til
raglan.

Stribemønster:
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Strukturmønster:
DOLCE strikkes glat:
BLOOM strikkes struktur:
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DOLCE farve 228
DOLCE farve 300
BLOOM farve 311
DOLCE farve 300
DOLCE farve 348
DOLCE farve 228
BLOOM farve 311
DOLCE farve 348

Frem og tilbage: ret på r-siden, vrang på vr-siden
Rundt: alle omg ret
Frem og tilbage: ret på r-siden, *1 r, 1 vr* på vrsiden.
Rundt: 1 omg r, 1 omg *1 r, 1 vr*

Krop: Slå 172 (192) 212 m op på rundpind nr. 4 med DOLCE farve 348. Strik 7 cm
rib (1 r, 1 vr). Skift til pind nr. 4,5 og stribemønster (1. og sidste m strikkes r på alle
p til kant-m). Placér markører således: 38 (43) 48 r, placér markør (højre forstykke),
96 (106) 116 r, placér markør (bagstykke), 38 (43) 48 r (venstre forstykke). Strik lige
op til arb måler 26 cm.
Nu begyndes indt til V-udskæring: Tag 1 m ind i hver side således: 1 r, 2 r sm, strik
mønster til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r. Gentag på hver 8.p i alt 8 (9) 10 gange
(obs nogle indt sker først efter samling til bærestykke).
Strik stribemønster til arb måler 36 cm, afslut med r-side-p. På næste p lukkes af til
ærmegab således: *Strik til 4 (4) 5 m før markøren, luk 8 (8) 10 m af*, gentag *-*.
Lad arb hvile.
Ærmer: Slå 52 (56) 58 m op på den korte rundpind nr. 4 med DOLCE farve 348. Strik
6 cm rib (1 r, 1 vr). Placér markør i omg’s begyndelse. Skift til den korte rundpind nr.
4,5 og strik stribemønster. Tag 1 m ud således: 1 r, 1 r dr op, strik til der er 1 m
tilbage, 1 r dr op, 1 r. Gentag udt på hver 6.omg i alt 13 (15) 17 gange = 78 (86) 92
m. strik til ærmet måler ca 46 cm (stop samme sted i stribemønsteret, som på
kroppen) - på sidste omgang, lukkes af til ærmegab således: Luk 4 (4) 5 m af, strik til
der er 4 (4) 5 m tilbage, luk disse m af (= 70 (78) 82 m).
Bærestykke: Saml krop og ærmer således – fortsæt i stribemønster: Strik højre
forstykkes m, placér markør, strik det ene ærmes m, placér markør, strik bagstykkets
m, placér markør, strik det andet ærmes m, placér markør, strik venstre forstykkes
m. Fortsæt indt til V-udskæring og begynd raglan-indt på hver r-side-p: *strik til 3 m
før markør, 2 r dr sm, 1 r, flyt markør, 1 r, 2 r sm*, gentag i alt 4 gange, strik p
færdig (= 8 m mindre).
Gentag indt i alt 25 (29) 32 gange (= 80 (82) 80 m i alt, heraf 1 m på hvert
forstykke). Luk nu af i begyndelsen af hver p for 3,2,2,1,1,1 (3,3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1
– og fortsæt samtidig med raglan-indt om de 2 midterste markører (ved samling
mellem bagstykke og ærme) (= 36 (36) 38 m). Efter hals-indt strikkes 2 p. Lad m
hvile.
Forkanter: Saml 102 (106) 110 m op med rundpind nr. 4 med DOLCE farve 348
langs højre forkant. Begynd ved opslagskanten og slut ved bagstykkets hvilende m,
strik disse og saml 102 (106) 110 m op langs venstre forkant. Strik 9 cm rib og luk af
uden at stramme.
Hæft ender, sy ærmehuller.
Vask arb (se vaskeanvisning på banderole) og læg det fladt til tørre i de opgivne mål
på håndklæde.
Cewec Design

