Opskrift 4910

T/shirt med puf-ærme

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
90
52

(M)
(98)
(54)

Garn:

Cewec´s Jeans 100 % recycled bomuld (50 gram = 155 m)

Garnforbrug fv 35
Orange

6

Pinde:

Rundpind 3 og 3½ - 80 cm, rundpind 3 – 40 cm, str.p 3

Strikkefasthed:
Forkortelser:

24 m glatstrik = 10 cm på p 3½
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen

(7)

L
108
56

7

(XL)
(115)
(58)

(8)

XXL
123
60

8

(XXXL)
(130) cm
(62) cm

(9) ngl

Ryg/for: Slå op med rundpind 3 216 (236) 260 (276) 296 (312) m og strik rundt i
mønster således:
1. p: *1 r, 1 vr* gentag fra * til * omg rundt
2. p: Strik hele omg ret.
Disse 2 pinde danner mønsteret, og gentages gennem hele arb.
Sæt en mærketråd i hver side med 108 (118) 130 (138) 148 (156) m til hver side.
Strik 3 cm. Skift til rundpind 3½ og fortsæt i mønster til arb måler 32 (33) 34 (35) 36
(38) cm. Nu lukkes til ærmegab således:
Luk de første 3 m på omgangen, strik til 4 m før sidemærketråden, luk 4 m af
(sidemærketråd er nået), luk også de næste 3 m af, strik til der resterer 4 m på
omgangen, luk disse af.
Der er 101 (111) 123 (131) 141 (149) m på hver del.
Lad forstykkets m hvile, og strik ryggen færdig først. 1. og sidste m på hver p strikkes
herefter ret på alle pinde og er kantmaske.
Ryg: Luk videre til ærmegab, på hver 2. p for: 2,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 3,3,2,1,1
(3,3,2,1,1) 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,1,1) m = 85 (93) 103 (111) 119 (125) m på pinden.
Fortsæt lige op til 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 31 (33) 35 (37) 39 (41) m
på en nål til hals, og strik hver skulder færdig for sig = 27 (30) 34 (37) 40 (42) m på
hver del.
Luk videre til nakke, på hver 2. p for 2,1 m = 24 (27) 31 (34) 37 (39) m til skulder,
som strikkes lige op til hel længde. Sæt m på en nål til hvile.
Strik den anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt.
Forstykke: Luk videre til ærmegab, på samme måde som på ryggen = 85 (93) 103
(111) 119 (125) m på pinden. Strik til arb måler 12 cm før hel længde. Sæt de
midterste 9 (11) 13 (15) 17 (19) m på en nål til hals, og strik hver side færdig for sig
= 38 (41) 45 (48) 51 (53) m til hver del. Strik hver del færdig for sig. Luk til hals, på
hver 2. p for: 4,4,3,2,1 m = 24 (27) 31 (34) 37 (39) m til rest til skulder, som

strikkes lige op til hel længde. Sæt m på en nål til hvile. Strik den anden skulder
færdig på samme måde.
Ærmer: Slå op med str.p 3 eller lille rundpind 3 for de største str – 66 (70) 74 (78)
82 (86) m og strik rundt i rib *1 r, 1 vr*. Strik i alt 3 cm rib. Skift til p 3½. Strik 1
omg glat og tag ud jævnt fordelt til 80 (84) 88 (94) 98 (102) m. Strik videre i
mønster til ærmet måler 8 cm.
Luk de underste 8 m af ( 4 m på hver side af omgangens start), og strik ærmet færdig
frem og tilbage. – OBS, sørg for at denne omg er en mønsteromg 2.
Luk videre til ærmekuppel fra retsiden således: 1 km, strik 2 dr r sm, strik ret til der
resterer 3 m, strik 2 r sm, strik 1 km.
Strik vrang tilbage. Tag ind på denne måde, på alle retsidepinde, til der resterer 34
(34) 34 (36) 36 (36) m på pinden. Strik 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm Luk til puf således:
Str: S – M – L: Strik 4 dr r sm x 4, strik 2 r sm, strik 4 r sm x 4 = 9 m til rest, som
lukkes af på næste p fra vrangsiden lidt fast.
Str: Xl –XXL-XXXL – strik 4 dr r sm x 4, strik 2 dr r sm, strik 2 r sm, strik 4 r sm x 4
= 10 m til rest, som lukkes af på næste p fra vrangsiden lidt fast.
Montering: Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende m på pinde. Læg arb
ret mod ret. Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med
der lukkes af. Strik den anden skulder samme, på samme måde.
Halskant: Med lille rundpind 3 samles m op jævnt rundt i halsen. De hvilende m
strikkes ret, ca 128 (132) 136 (140) 140 (140) m. Reguler evt masketallet på første
omgang. Strik rundt i rib 1 r, 1 vr i alt 7 omg. Luk af i rib.
Sy ærmerne i. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
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