CAMI
STYLE 3853

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM

S
98
54

(M)
(102)
(56)

L
109
58

(XL)
(113)
(60)

XXL
120
62

GARNFORBRUG antal ngl:
TIBET fv. 18

6

(6)

7

(8)

9

GARN
CEWEC Tibet garn (24% Yakokse, 51% merinould, 21% polyamid) 25 gr = 190 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 4½ og 5
STRIKKEFASTHED
18 m x 25 p i glatstrik på p 5 med to tråde = 10 x 10 cm
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BESKRIVELSE
Vesten strikkes rundt til og med ærmegabet, hvorfra arb deles og der strikkes frem og tilbage
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen
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OPSKRIFT
KROP
Slå 176 (184) 196 (204) 216 m op på rundp nr. 4½ med 2 tråde Tibet. Strik rundt i rib, 1 dr r, 1 vr til
ribkanten måler 5 (5½) 6 (6) cm. Skift til rundp nr. 5. Sæt et mærke ved omg start og efter halvdelen af m (=
sidesømmene).
Forsæt rundt i glatstrik, lige op til arb måler 32 (33) 34 (35) 36 cm. Slut sidste omgang 7 m før omg start.
Luk af til ærmegab for de sidste 7 m og de første 8 m på næste omg. Strik til 7 m før side mærke, luk 15 m
af, strik omg færdig. Hver del strikkes nu frem og tilbage i glat for sig. Der er 73 (77) 83 (87) 93 m på hver
del.
RYG
Strik en vrangp. På næste r-s p tages ind til ærmegab således: Strik 3 r, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m
over, strik til der er 5 m tilbage på p, 2 r sm og 3 r. Vend arb og strik vr tilbage. Gentag disse 2 p yderligere
5 (6) 7 (8) 9 gange = 61 (63) 67 (69) 73 m. Strik lige op til arb måler 52 (54) 56 (58) 60 cm.
Sæt de midterste 27 (29) 31 (33) 33 m på en nål til nakke, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere
mod halsen for 2,1 m = 14 (14) 15 (15) 17 m tilbage til skulder. Fortsæt lige op til arbejdet måler hel
længde. Lad masker hvile.
FORSTYKKE
Sæt garnet til og strik som ryggen til arb måler 45 (47) 48 (49) 51 cm. Sæt de midterste 17 (19) 21 (23) 23
m på en nål, og hver side strikkes færdig for sig. Luk af mod halssiden på hver 2. p for 3 m, 2 m og 3 x 1 m
=14 (14) 15 (15) 17 m på skulder. Strik lige op til denne del måler som ryggen. Lad masker hvile. Strik den
anden del på samme måde.
FØRSTE 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 sammen, på
samme måde.
HALSKANTEN
Sæt garnet til i den ene skuldersøm i højre side af arb. Med p nr. 4½ samles ca. 82 (86) 94 (102) 102 m op
langs nakken m for m og ned og rundt langs halskanten, ca. 3 m for 4 p. Strik rundt i dr r, 1 dr r, 1 vr, 4 omg
i alt. Luk af i dr rib.
ÆRMEKANTER
Sæt garnet til i den midterste m ved aflukning til ærmegab. Med p nr. 4½ samles ca. 100 (102) 104 (106)
108 m op og rundt langs ærmegabet, 1 m for hver m og ca. 3 m ud for 4 p. Forsæt med at strikke rundt i dr
r, 1 dr r, 1 vr, 4 omg i alt. Luk af i dr rib. Strik den anden ærmekant på samme måde.
MONTERING
Hæft alle ender. Vask vesten ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et
håndklæde.
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CEWEC DESIGNTEAM – 2. UDGAVE

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