ZEBRA T-SHIRT
OPSKRIFT 4913

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde:

77

(88)

99

(110) 121 cm

Længde (ca.):

50

(52)

54

(56)

Garn:

Jeans fra CEWEC (100% recycled bomuld fra Denim Jeans,
50 g = ca 155 meter) - Jeans Color fra CEWEC (100%
recycled bomuld fra Denim Jeans, 50 g = ca 155 meter)

58 cm

Garnforbrug:
Jeans fv 35
Jeans Color fv 03

4
3

Pinde:

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 3 mm

Strikkefasthed:

1 mønsterrapport på 14 m = 5,5 cm på pind nr. 3 mm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde.

Forkortelser:

m = masker, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen, dr = drejet, arb = arbejdet

(4)
(3)

4
4

(4)
(4)

5 ngl
5 ngl

kant-m = tæller ikke med i mønster, 1. og sidste m strikkes
r på alle p
Bemærk:

Blusen strikkes frem og tilbage i 4 stykker, der sys sammen
til sidst.

Mønster

Se diagram
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OPSKRIFT

Ryg: Slå 99 (113) 127 (141) 155 m op med to tråde farve 35. Bryd den ene tråd og fortsæt
med én tråd. Strik 1.p vrang. Strik nu 12 p efter diagram (= én mønsterrapport i højden,
gentaget 7 (8) 9 (10) 11 gange i bredden), skift til fv 03 og strik endnu en mønsterrapport på
12 p efter diagram. Gentag således med skiftevis en mønsterrapport i hver farve, resten af
arbejdet. HUSK: 1 kant-m i begyndelsen og slutningen af hver p. Når arbejdet måler 47 (49)
51 (53) 55 cm, sættes de midterste 31 (37) 37 (43) 43 m på hvil, og hver skulder strikkes
for sig. Luk af til hals i begyndelsen af p fra halssiden for 2-1-1 m (alle str), de resterende
skulder-m (= 30 (34) 41 (45) 52 m) strikkes lige op til arbejdet måler 50 (52) 54 (56) 58
cm. Sæt skulder-m på hvil og strik den anden skulder magen til.
Tip til fortsættelse af mønster ved hals: Hvis halsen ikke tillader en fuld mønsterrapport
ved halskanten og der kun er plads til omslag, men ikke indt ifølge diagram, kan de 2 m mod
halsen med fordel strikkes 2 r sm/2 dr r sm så der fortsat kan laves hulmønster mod halsen.
For at holde det rigtige maskeantal, er det vigtigt at der altid er en indt for hvert omslag.
Forstykke: Slå op og strik magen til ryggen, til arbejdet måler 42 (44) 44 (46) 48 cm. Sæt
så de midterste 21 (27) 27 (33) 33 m på hvil (til halskant) og strik hver skulder færdig for
sig. Luk af til halsrunding i begyndelsen af p fra halssiden for 3-2-2-1-1 m (alle str). Strik til
samme højde som på ryggen og lad m hvile. Strik den anden skulder magen til. Strik
skuldersømmene sammen ved at lægge forstykke og ryg mod hinanden, ret mod ret. Strik 1
m fra forstykke sammen med 1 m fra ryg og luk samtidig af.
Ærmer: Slå 85 (89) 93 (99) 103 m op og strik mønster som på ryggen – OBS str. M og XXL
har 2 ekstra kant-m i hver side, str. L har 4 ekstra kant-m i hver side. Strik 4 striber og slut
med 2 p glat efter sidste stribe. Luk af.
Halskant: Saml i alt 116 (118) 120 (122) 124 m op på den korte rundpind.
Strik rundt i rib således:
1.omg: 1 r, 1 vr
2.omg: 1 dr r, 1 vr.
Gentag disse 2 omg til ribben måler 4 cm. Luk af med dobbelt tråd i rib.
Montering: Fold ærmet på langs og læg folden til skuldersømmen, sy ærmet fast i siden, så
det passer på ryg og forstykke. Sy ærme- og sidesømme.
Vask Zebra t-shirt (se vaskeanvisning på banderole) og læg den fladt til tørre på håndklæde i
de angivne mål.
Rigtig god strikkelyst
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Design og opskrift: CEWEC Designteam - 1. udgave jan. 2022

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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