Opskrift 4907/2

Mettes vest i Jeans

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
88
50

Garn:

Cewec´s Jeans (100 % bomuld recycled fra
cowboybukser) 50 g = 155 meter
6
(6)
7
(7)
8 ngl

Garnforbrug fv 21:
Pinde
Strikkefasthed
Forkortelser
Bemærk

Info:

(M)
(99)
(52)

L
109
54

(XL)
(120)
(56)

XXL
131 cm
58 cm

Rundpind 3½, rundpind 3 (60 eller 40 cm ) 40 cm kan
bruges både til halskant og ærmekanter.
24 m = 10 cm i glatstrik på pinde 3½
30 m rib – 2 r, 2 vr - = 10 cm på pinde 3½
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen
Liggetørring. Da 100 % bomuld trækker sig sammen i
vask, anbefales det at trække arbejdet i facon og lægge
det til tørre i de opgivne mål.
Nederste del strikkes frem og tilbage, - både ryg og
forstykke, som derefter samles på rundpind, og strikkes
rundt op til ærmegab.

Ryg: Slå op med p 3 – 132 (148) 164 (180) 196 og strik rib således: (1. p er arb.s
vrangsiden). 1 vr *2 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 2 r, 1 vr. Vend og strik rib
– ret over ret, vrang over vrang til arb måler 2 cm. Skift til p 3½ og fortsæt i rib til
arb måler 10 cm. Lad ryggen hvile, og strik forstykkets nederste del på samme måde.
Forstykke: Slå op og strik som ryggen, til arb måler 10 cm.
Ryg/forstykke: Strik delene ind på samme rundpind, således at der nu er 2 r i hver
side, og sæt en markør mellem de 2 ret masker i hver side = sidemarkering for
ærmegab senere.
Strik lige op i rib til arb måler: 30 (31) 32 (33) 34 cm. Nu deles arb i siderne med 132
(148) 164 (180)196 m til hver del. Strik hver del færdig for sig.
Forstykke: Nu deles til v-udskæring således: Strik 65 (73) 81 (89) 97, strik de næste
2 m, og sæt dem derefter til hvile til v-udskæring, strik 65 (73) 81 (89) 97 m.
Strik højre forstykke færdig først: Strik tilbage til midten. På næste p startes
indtagningerne. Strik 1 r, tag næste m løs af, strik 1 r, træk den løse m over. Strik
pinden færdig i rib, som maskerne viser. Gentag indtagningerne på hver 2. p til der
resterer 40 (46) 52 (56) 62 m. Strik evt det sidste stykke lige op til hel længde nås.
Sæt maskerne til skulder til hvile.

Forstykke venstre: Strikkes som højre, men spejlvendt. Indtagningerne ligger i
slutningen af retsidepinden og strikkes således: Strik frem til der resterer 3 m, strik 2
r sm, strik 1 r. Strik tilbage som maskerne viser. Gentag indt som på højre forstykke
til der resterer 40 (46) 52 (56) 62 m på pinden. Ved hel længde, sættes maskerne til
hvile.
Ryg: Fortsæt lige op til arb måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 48 (52) 56
(64) 68 m på en nål til hals og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved
nakken for 1,1 m, på hver 2. p. Ved hel længde sættes de resterende 40 (46) 52 (56)
62 m på en nål til skulder. Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Læg arb
ret mod ret. Strik 1 m fra hver p ret sammen, SAMTIDIG med der lukkes af. Gentag
på den anden skulder.
Halskant: Med rundpind 3- 40 cm (eller 60 cm) startes midt nakke med at strikke de
hvilende m glat, og saml derefter 1 m op i hver m, langs de lige stykke af nakken.
Fortsæt ned langs v-udskæringen, men her samles 1 m op i HVER p ned til de 2
hvilende m, strik disse 2 m ret, (sæt en mærketråd om disse 2 m), forsæt med at
samle op langs modsatte side af v-udskæringen, 1 m i hver p, til det lige nakkestykke
nås. Spring nu hver 4. m over mens der samles op frem til de resterende hvilende
nakkemasker, strik disse ret. Fortsæt rundt i glatstrikning og start indtagninger på
hver side af de 2 masker i bunden af v-udskæringen således:
Strik frem til 2 m før de markerede masker, strik 2 dr r sm, strik de 2 markerede m
ret, strik 2 r sm, og strik omgangen færdig. Gentag indtagningerne på hver HVER
omgang i alt 6 omgange. Strik en omgang uden indtagninger. (= 7. omg)
Nu startes udtagninger. Strik frem til de 2 markerede masker, tag 1 m ud, ved at
samle lænken op mellem maskerne og strikke den dr r, strik de 2 masker, tag 1 m ud
som før, og strik omgangen færdig. Gentag udtagningerne i alt 6 omg. Luk af på
næste omgang, ikke for fast.
Ærmekanter: Med rundpind 3 (40 cm) samles m op langs ærmekanterne. Saml 1 m
op i hver pind, men spring hver 4. pind over. Strik rundt i glatstrikning i alt 9
omgange. Luk af – ikke for fast. Strik ligesådan på modsatte ærmekant.
Buk halskanten og ærmekanterne om til vrangsiden sy dem til med løse sting.
Hæft ender, og læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
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