SCARLETTS DREAM
OPSKRIFT 3847

Størrelse:
Overvidde:
Længde:
Ærmelængde:
Garn:

Garnforbrug fv:
Tibet Fv 32
Anisia Fv 57
Pinde:

S
(M)
L
(XL)
100
(110)
120
(130) cm
57
(59)
61
(63) cm
42
(41)
41
(40) cm
CEWEC’s Tibet (24% yak, 55%merino, 19% polyamid,
25 gram = 190 meter)
CEWEC’s Anisia (76% kid mohair, 24% polyamid, 25
gram = 235 meter)
5
4

(6)
(5)

7
5

(7) ngl
(6) ngl

Strikkefasthed:
Forkortelser:

Rundpind 4½ og 5, strømpepinde 4½ og 5, strømpepinde
el lige pinde 3½
19 m = 10 cm på pinde 5 med 1 tråd af hver kvalitet
R = ret, vr = vrang, sm = sammen, dr = drejet,

Tilbehør:

4 Bling knapper i ca str 10-12 mm i diameter
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OPSKRIFT

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 4½ - 201 (221) 239 (259) og strik rib således: (1. p er
arb.s vrangside) 1 vr *1 r, 1 vr* gentag fra * til * pinden ud. Strik lige op som m viser til
ribben måler 6 cm. Skift til rundpind 5. Fortsæt i glatstrikning (ret på retsiden, vrang på
vrangsiden) samtidig med at de 16 yderste m i hver side fortsat strikkes i rib gennem hele
arb. OBS – på hver 10. og 11 pind, strikkes vendepinde for ikke at forkanten skal flane,
således: Strik frem til ribkanten i modsatte side, vend, tag 1 m løs af, stram garnet så
masken på højre pinde ligner en dobbelt m, strik vrang tilbage til ribkanten i modsatte side,
og vend samme måde. Fortsæt i glatstrikning og rib som før, husk at dobbeltmasken kun ER
1 maske, og strikkes som 1 m. Gentag disse vendepinde på hver 10.og 11. pind resten af
arbejdet. Strik til arb måler 35 (36) 37 (38) cm. Nu deles arb i ryg og 2 forstykker således:
95 (105) 113 (123) m til ryggen og 53 (58) 63 (68) m til hvert forstykke.
Strik hver del færdig for sig.
Ryg: Strik til arb måler 2 cm før hel længde. – Yderste m mod ærmegabet i hver side
strikkes ret på alle pinde og er kantmaske. Marker de midterste 16 + 13 + 16 m. Disse
strikkes nu i rib resten af arb – 1 vr, 1 r over de markerede 45 m, øvrige m strikkes glat som
før. Når arb måler hel længde, strikkes sidste pind således: Strik de første 41 (46) 50 (55)
skuldermasker som maskerne viser, luk de 13 midterste rib nakkemasker af, strik de sidste
41 (46) 50 (55) skuldermasker som maskerne viser og lad arb hvile, mens der strikkes
forstykker.
Højre forstykke: Fortsæt i glatstrikning indenfor de 16 forkantsmasker – med vendepinde
som før, og start indtagninger til V-udskæring. Strik 16 m rib, strik 2 dr r sm, strik ret pinden
ud. Strik tilbage som maskerne viser. – Tag ind på denne måde, på hver 4. pind til der er 41
(46) 50 (55) skuldermasker på pinden inkl rib-forkant. Husk fortsat også at strikke
vendepinde ved forkant på hver 10. pind. Strik det sidste lille stykke lige op til forstykket har
samme længde som ryggen, og lad maskerne hvile til skulder
Venstre forstykke: Strikkes som højre, indtagningerne ligger i slutningen af retside pinden
og strikkes således: Strik frem til 2 m før ribforkanten, strik 2 r sm, strik rib pinden ud.
Ærmer: Først strikkes blondekanten således: Slå 136 (144) 152 (160) m op på pind 4½ og
strik blondekant frem og tilbage således:
1. pind: *2 r, løft 2. m på højre pind over 1. m*, gentag fra * til * pinden ud.
2. pind: *2 r sm* gentag fra * til * hele pinden = 34 (36) 38 (40) m på pinden.
Fortsæt rundt i rib på strømpepinde 4½, - 1 r, 1 vr - til der er strikket i alt 5 cm rib/ca. 15
omg – Skift til strømpepinde 5 og glatstrik. Tag på 1. omg 8 (10) 10 (12) m ud jævnt fordelt
til = 42 (46) 48 (52) m. Strik 2 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af
omgangens 1. og sidste m således: 1 r, saml lænken imellem m op med venstre pind forfra,
strik lænken dr r, strik til 1 m før omg start, saml lænken imellem m op med venstre pind
bagfra, strik lænken ret, 1 r. Gentag udtagningerne på hver 4. omg i alt 18 (18) 19 (19)
gange til 78 (82) 86 (90) m. Strik lige op til ærmet måler 42 (41) 41 (40) cm. Luk alle
maskerne af. Strik et ærme mere.
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Montering: Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret. Sæt skuldermaskerne på
pinde. Med en 3. pind strikkes 1 m fra hver pind ret sammen, samtidig med der lukkes af.
Sy ærmerne i. – Lad flæsekanten nederst stå åben.
Manchet: Strikkes på 2 strømpepinde 3½ - frem og tilbage. Saml m op langs ribkanten
således: Start med at samle en m op ved omgangens start, (indenfor blondekanten) derefter
samles 1 m op i hver strikket rib-pind op langs ærmets ribstrikkede kant i alt 15 m. Strik 1
vr, 1 r, strik glat til der resterer 2 m på pinden, strik 1 r, 1 vr. – Strik frem og tilbage som
maskerne viser til der er strikket 8 cm, strik derefter fra vrangsiden, 1 p ret, 1 p vrang, luk af
på 3. p i ret, der er 2 riller på kanten. Strik en manchet på det andet ærme på samme måde.
Sy 2 blingknapper på manchetten (se foto), igennem rib-kanten, således at manchetten
holdes på plads af knapperne.
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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