Opskrift 5004

Kidkimono

Størrelse:

S/M

(M/L)

L/XL

Overvidde:

133

(140)

Længde:

69

(72)

148
cm
74 cm

Garn:

WHISPER LACE (70% superwash uld, 30% silke –
50 g = ca. 400 m) og ANISIA (76% kidmohair,
24% nylon - 25 g = ca. 235 meter) og GLITTER
(80% viscose, 20% nylon. 25 g = 110 meter) fra
CEWEC

Garnforbrug:
ANISIA farve 44
ANISIA farve 23
ANISIA farve 27
ANISIA farve 38
ANISIA farve 56
ANISIA farve 15
ANISIA farve 28
WHISPER LACE farve 111
GLITTER farve 8210
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Pinde

Rundpind nr. 4½ (40 og 80 cm)
Strømpepinde nr. 4½
Rundpind nr. 4 (80 cm)

Strikkefasthed

22 m og 28 p glat = 10x10 cm på pind nr. 4½
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med
finere eller grovere pinde

Forkortelser

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr =
vrang, sm = sammen, sl o = slå om,
oti = overtrukket indtagning (1 m løs af som r, 1 r,
træk den løse m over den netop strikkede)

Bemærk

Det er en vid model med stort bevægelsestillæg.
Der strikkes med to tråde.
Ærmerne strikkes først – fra håndled til midtbag på
ryggen, hvor de sys sammen. Derefter samles
masker op, og kroppen strikkes oppefra og ned.

Stribemønster
- stribebredde

2 omg/p
4 omg/p
6 omg/p
8 omg/p
10 omg/p
12 omg/p
2 omg GLITTER

- farverækkefølge

farve 44
farve 23
farve 27
farve 38
farve 56
farve 15
farve 28
Bemærk, at der er flere farver end striber. På den
måde opnås forskellig stribebredde med farverne og
et ”tilfældigt” udtryk.

Ærmer/Bærestykke:
Slå 52 (56) 56 m op med to tråde WHISPER LACE på strømpepinde nr. 4½ og strik 5
cm rib (2 r, 2 vr).
Skift til én tråd WHISPER LACE og én tråd ANISIA og strik stribemønster som
beskrevet.
Strik glat/r og tag ud på hver 6. omg således: 1 r, 1 r dr op, strik r til der mangler 1
m, 1 r dr op, 1 r. Tag ud i alt 15 (16) 16 gange (= 82 (88) 88 m) og strik herefter lige
op til arbejdet måler 38 (40) 40 cm.
Skift til den lange rundpind nr. 4½ og strik frem og tilbage (til bærestykke) således:
1.p (vr-side): 1 kantm-r, strik vr til der mangler 1 m, 1 kantm-r.
2.p (r-side): Strikkes r.
Gentag disse to p til arbejdet måler 33 (35) 37 cm fra opdelingen. Luk af og strik den
anden side magen til.
Læg de to stykkers aflukningskanter mod hinanden og sy halvdelen sammen med
maskesting (41 (44) 44 m). Denne syning er midt bag.
Krop:
Brug nu 1 tråd WHISPER LACE og 1 tråd ANISIA i den farve, der begynder næste
rapport med 2 p.
Tag ca. 286 (302) 318 m op inden for kantm langs bærestykkets nederste kant (tag 1
m op i hver p, men spring hver 4. p over).
Strik nu lige ned i glat og stribemønster:
1.p (vr-side): 1 kantm-r, strik vr til der mangler 1 m, 1 kantm-r
2.p (r-side): Strikkes r.
Strik lige ned til arbejdet måler 44 (46) 48 cm fra bærestykket. Du kan ændre
striberne i sidste mønsterrapport, hvis der enten er en farve der slipper op eller du
ønsker en anden afslutning (fx at slutte med smalle striber i stedet for brede). Slut
med en vr-p.
Skift til to tråde WHISPER LACE og strik 1 p r og justér m-antal, så det er delbart med
4.
Strik rib (begynd med vr-side-p): 1 kantm-r, *2 vr, 2 r* (gentag *-* til der mangler 3
m), 2 vr, 1 kantm-r.
Strik i alt 5 cm som m viser. Luk af i rib.

Forkant:
Tag med to tråde WHISPER LACE ca. 296 (308) 316 m (delbart med 4 + 2 m) op i
forkanten indenfor kantm.
Strik rib:
2 kantm-r, *2 vr, 2 r* (gentag *-* til der mangler 4 m), 2 vr, 2 kantm-r. Strik 5 p
mere som m viser.
Pres kimonoen let under et fugtigt stykke.
Design: Sisse Chytræus

