POLO MED HULMØNSTRET KRAVE
OPSKRIFT 4918

Størrelse:

XS

(S)

M

(L)

XL

(XXL)

Overvidde:

90

(98)

108

(115)

123

(130) cm

Længde:

52

(54)

56

(58)

60

(62) cm

Garn:

Jeans - 100 % recycled bomuld (50 gram = 155 m)

Garnforbrug:

6

Pinde:

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

Strikkefasthed:

24 m glatstrik = 10 cm på p 3½

Forkortelser:

m = masker, p = pind, r = ret, dr = drejet ret, vr = vrang,
sm = sammen, km = kantmaske

(7)

7
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OPSKRIFT
Ryg/for: Slå 216 (236) 260 (276) 296 (312) m op med rundpind 3 og strik rundt i rib med
drejet ret således: *1 dr r, 1 vr * Gentag *til* indtil ribben måler 10 cm.
Sæt en mærketråd i hver side med 108 (118) 130 (138) 148 (156) m til hver del.
Skift til rundpind 3½ og fortsæt til arb måler 32 (33) 34 (35) 36 (37) 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 af 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 af til hals, 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. Luk af 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, blot spejlvendt.
Ærmer: Slå op med p 3 eller lille rundpind 3 for de største str – 66 (70) 74 (78) 82 (86) m
og strik rundt i rib *1 dr r, 1 vr*. Strik i alt 10 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 glat strik til ærmet måler 18
cm.
Luk de underste 8 m af (4 m på hver side af omgangens start), og strik ærmet færdig frem
og tilbage. 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. Dernæst lukkes der m af i hver side på hver 2. p for 3-3-3-3 m og
på næste ret p lukkes de resterende masker af.
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.
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Krave med hulmønster:
For kraven gælder: 1. og sidste m er kantmaske. 1. m tages dr vr løst af, dernæst krave
forkant af 4 masker ret, 1 vr, og så 6 (6) 6 (7) 7 (7) x diagram, og dernæst 1 dr r, 1 vr , til
slut igen 4 masker ret til forkant, og 1 kantmaske som strikkes ret. Sæt en markør i mellem
diagrammerne, så er arbejdet lettere at holde styr på.
Slå 145 (145) 145 (167) 167 (167) m op på rundpind 3 med italiensk opslag.
(Start med vr opslag og slut med r opslag og til sidst et løkkeopslag til at låse med. Vær
opmærksom på at den første løkke på pind ikke tælles med og er den, der strikkes r sm på
første opsætningspind).
Strik 2 opsætningspinde, frem og tilbage på rundpinden, således:
Opsætningspind 1: *1 r, tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbejdet* Gentag fra * til * til
sidste 2 masker som strikkes r sammen.
Opsætningspind 2: 1 vr *1 r, 1 m vrang løs af med garnet foran arbejdet*. Gentag fra * til *
til sidste m som strikkes vr.
Der fortsættes således:
1. p er retsiden, 1. m dr vr løst af med garnet foran arbejdet, 4 ret, 1 vr, 6 (6) 6 (7) 7 (7) x
diagram ,1 dr r, 1 vr, 5 r. - Efterfølgende ulige pinde strikkes som pind 1.
2. p (vrangsiden) 1. m dr vr løst af med garnet foran arbejdet, 5 ret, 1 dr vr, diagrammer, 6
ret. - Efterfølgende lige pinde strikkes som pind 2.
Når diagrammet er strikket færdigt skal maskerne ikke lukkes af, men strikkes sammen med
halskanten således:
Først samles masker op langs halskanten på blusen. Dette gøres fra vrangen så
opsamlingskant bliver skjult under kraven.
Der startes midt for på forstykket, med den ventre halvdel af de 9 (11) 13 (15) 17 (19)
hvilende m. Sæt dem på en rundpind 3, forsæt med at samle 52 (50) 48 (57) 55 (53) m op i
omg på venstre side af halskanten, strik dernæst de 31 (33) 35 (37) 39 (41) hvilende m fra
bagstykket, saml 52 (50) 48 (57) 55 (53) m op i højre side og sæt den sidste halvdel af
maskerne fra forstykket på rundpinden. Der skal være 144 (144) 144 (166) 166 (166) m på
pinden.
Læg kravens retside mod vrangen af forstykket = retsiden af kraven skal vende opad, når
den bliver vendt rundt. Start midt for. Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver p ret
sammen, samtidig med der lukkes af. Der startes og sluttes i midterste m midt for, så første
m lukkes ikke af før til sidst.
Sy ærmerne i. Hæft ender. Skyl det færdige arb op og lad det tørre flat på et håndklæde.
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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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