HELT PÅ TVÆRS
OPSKRIFT 1135

Størrelse:
Overvidde:
Længde:
Garn:
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CEWEC´s Miranda (43% bomuld,
acryl. 50 gram = ca 145 m)

XXL
136 cm
64 cm
23% hør, 34%

Garnforbrug:
Natur fv 18 (fv 1)
Dusty Rosa fv 50 (fv 2)
Terracotta fv 43 (fv 3)
Støv grøn fv 36 (fv 4)
Mk grøn fv 38 (fv5)
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Pinde:

Rundpind 3 og 3½, strømpepinde 3 og 3½

Strikkefasthed:
Forkortelser:

23 m = 10 cm på pinde 3½
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen
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OPSKRIFT
Ryg/forstykke: Med rundpind 3 og natur fv 1 slå op - 216 (240) 264 (288) 312 m og strik
rundt i
perlerib således:
1. omg: Strik *1 r, 1 vr* gentag fra * til * omg rundt
2. omg: Strik alle m ret.
Gentag disse 2 omg til der er strikket i alt 12 omg.
Skift til rundpind 3½ og glatstrik med stribemønster således:
Stribemønster:
**12 omg fv 2 Dusty Rosa, 3 omg fv 1,
12 omg fv 3 Terracotta, 3 omg fv 1,
12 omg fv 4 støvet grøn, 3 omg fv 1,
12 omg fv 5 mk grøn, 3 omg fv 1**
Gentag fra ** til ** gennem hele arbejdet.
Strik til arb måler 36 (37) 38 (39) 41 cm. Sæt en mærketråd i hver side med 108 (120) 132
(144) 156 m. Luk 10 m i hver side til ærmegab således: Luk de første 5 m på omgangen,
strik til 5 m før sidemærket, luk 10 m af, strik til der resterer 5 m på pinden, luk disse af og
bryd garnet. Lad arb hvile mens der strikkes ærmer. Der er 98 (110) 122 (134) 146 m på
hver del.
Ærmer: Slå op med natur fv 1 og strømpepinde 3 - 70 (74) 78 (80) 84 m og strik rundt i
perlerib som nederst på blusen. Strik i alt 8 omg. Skift til strømpepinde 3½. Fortsæt i
stribemønster som på ryg/forstykke, OBS. tæl striber/omg på ryg/forstykke og beregn
hvilken farve og antal pinde der skal strikkes, for at ærmet får hel længde 10 cm (alle str.) og
at sidste omg på ærmerne, med aflukning til ærmegab, er på samme omg som på
ryg/forstykke.
Når ærmet måler hel længde, lukkes de 10 underste m på omgangen (de første 5 og sidste 5
m på omgangen). Lad ærmet hvile, mens der strikkes et ærme magen til.
Raglan: Sæt ærmerne ind på rundpinden, over de aflukkede m i hver side. Der er nu 316
(348) 380 (408) 440 m på omgangen. Sæt en mærketråd i en afvigende farve ved
omgangens start imellem højre ærme og ryg, og sæt yderligere 3 mærketråde ved de øvrige
overgange mellem ærmer og ryg/forstykke. Fortsæt i stribemønster og strik nu raglan
indtagninger således: 2 r sm, strik ryggens masker til 2 m før næste mærketråd *strik 2 dr r
sm, strik 2 r sm, strik til 2 m før næste mærketråd* gentag fra * til * ved de næste 2
mærketråde, og strik til 2 m før omgangen er slut, strik 2 dr r sm. Der er taget 8 m ind på
omgangen.
Strik en omgang uden indtagning.
Gentag raglanindtagningerne på hver 2. omgang i alt 17 (18) 19 (20) 21 gange =180 (204)
228 (248) 272. Stadig med striber efter mønster fortsættes der nu med raglanindtagninger
KUN på ryg og forstykke – dvs 4 m tages ind på en omgang, der tages IKKE ind over
ærmerne mere. Tag ind på HVER omg til raglan på ryg og forstykke til der er strikket 13 (15)
17 (18) 19 raglanindtagninger = 128 (144) 160 (176) 196 m på omgangen. Strik en omgang
hvor der tages 10 (10) 12 (12) 14 m ind over forstykkets masker, og 10 (10) 12 (12) 14 m
over ryggens masker. Der er nu 108 (124) 136 (152) 168 m på omgangen.
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Marker de midterste 12 (14) 14 (16) 16 m. Nu strikkes vendepinde således:
Strik frem til 4 m før de afsatte m til halsen, *vend, tag 1. m løs af og stram tråden godt
(masken på højre pind ligner en dobbeltmaske), strik vrang tilbage til 4 m før de afsatte m til
hals i modsatte side, vend, tag 1. m løs af og stram tråden godt (masken på højre pind ligner
en dobbeltmaske), strik ret frem til 4 masker FØR forrige vending*. Gentag vendingen. Der
er vendt 2 gange i hver side. Vend yderligere 1 gang, igen 4 masker FØR forrige vending. Der
er nu vendt 3 gange i hver side. Strik en omgang over alle m. Husk at dobbeltmasken kun er
1 maske, og strikkes som 1 m.
Skift til rundpind 3 – 40 cm og Natur fv 1. Strik rundt i perlerib i alt 8 omg OBS start med 2.
omg (ret), og fortsæt efter omg 1 i perlerib. Luk maskerne af rib.
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker
og lad det tørre.

Design og opskrift: CEWEC Designteam - 1. udgave jan. 2022

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