Opskrift 4631

Springtime

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
110
60

(M)
(120)
(62)

L
130
64

(XL)
(140) cm
(66) cm

Garn:

Cewec´s Dolce
(60 % kid mohair, 40 % acryl, 50 g = 150 m)

Garnforbrug:
Marcipan fv 300
Blå fv 179
Støv lys blå fv 860
Rosa fv 145
Camel fv 227
Glitter fv 8209

4
1
1
1
1
1

Pinde:

Rundpind 5 og 7 – 40 og 80 cm. Strømpepinde 5

Strikkefasthed:
Forkortelser

13 m = 10 cm på pinde 7
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen
Jakken strikkes frem og tilbage på rundpinden. Ærmerne
samles op langs ærmegabet og strikkes rundt nedefter.
Jakken er monteringsfri.

Info:
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Forkanter strikkes over de første 3 m og sidste 3 m således:
1. p fra retsiden: – tag 1. m løs af med garnet bag arb, tag 2. m løs af med garnet
foran arb, 3. m ret. – Strik efter beskrivelsen til der resterer 3 m på pinden,
strik de sidste 3 m således: 1 r, 1 m løs af med garnet foran arb, 1 vr.
2. p fra vrangsiden: - 1. m løs af med garnet bag arb, 2. m ret, 3. m tages løs af
med garnet foran arb – strik efter beskrivelsen til der resterer 3 m på arb, strik
de sidst 3 m således: 1 løs af med garnet foran arb, 1 r, 1 vr.
Strik de 3 først og de 3 sidste m på denne måde gennem hele ryg/forstykke.
Ryg/Forstykke: Slå op med 1 tråd Dolce fv 1, og 1 tråd Glitter og rundpind 5 143
(157) 169 (183) og strik rib, indenfor 3 kantmasker i hver side, som hele tiden
strikkes som beskrevet ovenfor. 1. p er VRANGSIDEN og strikkes således:
Strik 3 forkantsmasker som beskrevet under 2. p – fortsæt i rib, *1 r, 1 vr* gentag
fra * til * og slut med 1 r, 3 kantmasker.
Fortsæt med at strikke rib, indenfor de 3 kantmasker til ribben måler 2½ cm.
Bryd glittertråden og fortsæt i enkelt garn. Skift til pinde 7. Strik videre i glatstrik til
arb måler 8 cm. Nu strikkes første striberapport således, INDENFOR de 3 km hver
side.
1. Striberapport: Strik 3 km med bundfarve, sæt blå fv 2 til, strik glatstrik til der
resterer 3 m på pinden, sæt 1 ngl bundfarve til, og strik de sidste 3 km med
bundfarve. Vend, strik 3 km med bundfarve, fortsæt med blå stribefarve, og
strik vrang til der resterer 3 m på pinden, strik disse 3 kantmasker med
bundfarven.
Fortsæt med striber, indenfor de 3 km i hver side med bundfarve, på samme

måde med 2 pinde rosa fv 4, 2 pinde støv blå fv 3, 2 p bundfarve marcipan fv
1, 2 pinde rosa fv 4, og 2 pinde camel fv 5.
Fortsæt i bundfarve til der er strikket 10 cm med bundfarven.
Strik 2. striberapport:
2. Striberapport: Strik igen striber indenfor kantmaskerne, nu i denne rækkefølge:
2 pinde støv blå fv 3, 2 pinde Camel fv 5, 2 pinde blå fv 2, 2 pinde bundfarve
marcipan fv 1, 2 pinde Camel fv 5, 2 pinde rosa fv 4.
Fortsæt i bundfarven, til der er strikket 10 cm med bundfarve. Strik 3.
striberapport
3. Striberapport: Strik igen striber, nu i denne rækkefølge: 2 pinde støv blå fv 3, 2
pinde rosa fv 4, 2 pinde Camel fv 5, 2 pinde bundfarve marcipan fv 1, 2 pinde
rosa fv 4, 2 pinde blå fv 2. Strik igen 10 cm bundfarve.
SAMTIDIG når arb måler 38 (39) 40 (41) cm deles til ærmegab således: Strik 36
(39) 42 (46) m forstykke, sæt en mærketråd - strik 71 (79) 85 (91) m ryg, sæt en
masketråd, og lad det andet forstykkes 36 (39) 42 (46) m hvile. Fortsæt frem og
tilbage over ryggens 71 (79) 85 (91) m. Strik 1. og sidste m ret på alle pinde =
kantmaske. Der fortsættes til næste striberapport som strikkes:
4. Striberapport: Strik 2 pinde blå fv 2, 2 pinde Camel fv 5, 2 pinde rosa fv 4, 2
pinde bundfarve marcipan fv 1, 2 pinde Camel fv 5, 2 pinde støv blå fv 3.
Fortsæt i bundfarve til arb mangler 3 pinde i at nå hel længde. Strik de sidste 3
pinde således fra retsiden: Strik 22 (25) 27 (29) m glat, strik rib *1 r, 1 vr* de
næste 27 m (sidste m er en r maske), og fortsæt i glat pinden ud. Strik glat i
siderne, og rib over de midterste 27 (29) 31 (33) m yderligere 2 pinde. Strik 25
(28) 30 (32) m som de viser, luk de midterste 21 (23) 25 (27) m af til nakke, strik
de sidste 25 (28) 30 (32) som maskerne viser. Lad skuldrenes masker hvile.
Højre forstykke: Fortsæt med at strikke de 3 først m kant som før – sidste m
mod ærmegabet strikkes ret på alle pinde. Fortsæt i stribemønster/bundfarve –
men fra næste p, fra retsiden - strikkes indtagninger til V-udskæring således:
Strik de 3 kantmasker, strik 2 dr r sm – strik pinden ud, og strik vrang tilbage.
Gentag indtagningerne til V-udskæring på hver 4. p i alt 11 (11) 12 (14) gange =
25 (28) 30 (32) m til rest, som fortsættes lige op til arb måler hel længde.
OBS: På str S og str XL strikkes de sidste 2 indtagninger på hver 2. p.
Venstre forstykke: Strikkes som højre, blot spejlvendt - indtagningerne ligger i
slutningen af retsidepinde og strikke således: Strik til der resterer 5 m på pinden,
strik 2 r sm, strik 3 kantmasker.
Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret. Sæt skuldrenes masker på
pinde. Med en ekstra strikkepind, strikkes 1 m fra hver p ret sammen, samtidig
med der lukkes af. Strik den anden skulder sammen på samme måde.
Ærmer: Læs hele beskrivelsen af ærmet igennem, inden der strikkes:
Ærmerne strikkes oppefra og ned. Saml op med lille rundpind 7 og bundfarve 58
(60) 62 (66) m langs ærmegabet (brug gerne en tyndere pind, det giver et finere
resultat) fortsæt rundt i glatstrik med rundpind 7, og strik 4 cm bundfarve. Nu
strikkes 3. striberapport ” baglæns”, altså der startes med den farve der sluttede
3. striberapport og start SAMTIDIG indtagninger således: Strik 1. m, strik 2 r sm,
strik til der resterer 3 m på omgangen, strik 2 dr r sm, 1 r. Gentag indtagninger på

hver 6. omg til der resterer 40 (42) 44 (48) m på omgangen. OBS efter 3.
striberapport ”baglæns” strikkes 10 cm bundfarve, strik striberapport 2
”baglæns”, strik 10 cm bundfarve, strik striberapport 1 ”baglæns”.
Ærmet måler nu ca 39 cm. Skift til bundfarve og strømpepinde 5. Strik en omg
glatstrik og tag ind jævnt fordelt til 28 (30) 30 (32) m. Sæt glittertråden til, og
strik med 2 tråde rundt i rib, * 1 r, 1 vr* til kanten måler 3 cm. Luk af i rib.
Ønskes ærmet længere en ca 42 cm, strikkes til ønsket længde (minus 3 cm) med
bundfarven, inden pindeskift og ærmerib.
Montering: Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
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