BINA
STYLE 4324

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM

107
58

(117)
(60)

126
62

(136)
(64)

GARNFORBRUG
Antal ngl i fv. 03

7

(8)

9

(10)

GARN
CEWEC Papyrus (78% bomuld, 22% silke) 120 m = 50 g
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 4½ og 5 – 80 cm.
STRIKKEFASTHED
19 m x 24 p = 10 x 10 cm på pinde 5.
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OPSKRIFT
BESKRIVELSE
Bina er en oversize langærmet V-hals sweater, med lige påsatte ærmer. Den strikkes på rundpind nedefra
og op. Har brede drop down skuldre som strikkes i facon med vendepinde (German short rows.)
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, km = kantmaske, GSR = German Short Rows
GERMAN SHORT ROWS (GSR)
Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, træk i garnet så masken på højre pind strammes
til, og kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der til slut skal strikkes en omg over alle masker, strikkes
denne ”dobbelt maske” som en helt alm maske.
KROP
Med rundp 4½, slå op 204 (222) 240 (258) m og strik rundt i rib således: *3 r, 3 vr* gentag fra * til * til ribben
måler 12 cm. Skift til rundpind 5 og strik glatstrik til arb måler 35 (36) 37 (38) cm.
Del arb med 102 (111) 120 (129) m til hver del. Lad forstykkets masker hvile, og strik ryggen færdig først.
RYG
Strik frem og tilbage i glatstrikning. Første og sidste m på alle pinde strikkes ret og er kantmaske.
Str. S og L : Juster m-antal ved at strikke de to første m r sm på første p fra retsiden (101 (111) 119 (129)
m på p).
Strik til arb måler 3 cm før hel længde.
Strik vendepinde til skrå skuldre således: Strik til der resterer 6 (7) 8 (8) m på pinden, vend med GSR
teknik (se øverst), og strik tilbage til der resterer 6 (7) 8 (8) m på pinden, vend med GSR teknik. Strik og
vend på samme måde, 6 (7) 8 (8) m før forrige vending, til der er vendt 4 gange i hver side. Strik 1 pind
over alle masker. Husk at alle ”dobbelt” masker tæller som 1 m, og der er derefter igen 101 (111) 119 (129)
m på pinden. Lad de midterste 35 (37) 39 (41) m hvile til nakke, og lad de 33 (37) 40 (44) skuldermasker i
hver side, hvile til skulder.
FORSTYKKE
102 (111) 120 (129) m.
Sæt garnet til fra retsiden, juster m antal 1 (0) 1 (0) m ned og del forstykket op på første p således: 2 r sm
(1 r) 2 r sm (1 r), strik 49 (54) 58 (63) m, luk 1 m af (den midterste m), og strik pinden færdig (50 (55) 59
(64) m på hvert forstykke. Hver side strikkes nu færdig for sig.
Yderste m, både mod midten og mod ærmegabet strikkes ret på alle pinde og er kantmasker. Strik vrang
tilbage til midten. Nu startes indtagninger til V-udskæring. Strik 1 km, 3 r, 2 dr r sm, strik r pinden ud, og
strik vrang tilbage.
Gentag indtagningerne på skiftevis hver 2. og hver 4. pind (1. gange er på 2. p), til der er taget ind til Vudskæring til rest maskeantal er 33 (37) 40 (44) m. SAMTIDIG - når arb måler 3 cm før hel længde –
strikkes vendepinde som på ryggen. Slut med at strikke en pind over alle m. Lad maskerne hvile til skulder.
Strik det andet forstykke færdig på samme måde blot spejlvendt. Sæt garnet til fra vrangsiden og strik
indtagningerne til V-udskæring i slutningen af næste retside pind således: Strik til der resterer 6 m på
pinden, strik 2 r sm, 3 r, 1 km. Fortsæt med indtagningerne på hver 4. og 2. p.
ÆRMER
Med strømpepinde 4½ eller rundpind (magic loop teknik) - 42 (42) 48 (48) m, og strik rundt i rib * 3 r, 3 vr*
gentag fra * til * til arb måler 8 cm. Skift til lille pind 5 og glatstrikning. Tag på første omg ud jævnt fordelt til
58 (60) 66 (68) m. Strik til 5 omg. Start udtagninger. Tag ud – 1 m på hver side af første og sidste m på
omg. Gentag udtagningerne på hver 7. (6.) 7. (6.) omg til der er 76 (80) 84 (88) m på omgangen. Fortsæt
lige op til ærmet måler 38 cm eller ønsket længde (– 3 cm til ærmekuppel).
Strik vendepinde til ærmekuppel således: Strik til der resterer 7 (8) 8 (9) m på omg, vend med GSR teknik
(se øverst), og strik tilbage til der resterer 7 (8) 8 (9) m på pinden, vend med GSR teknik. Strik og vend på
samme måde, 7 (8) 8 (9) m før forrige vending, til der er vendt 4 gange i hver side. Strik 1 omg over alle
masker. Husk at alle ”dobbelt” masker tæller som 1 m, og der er derefter igen 76 (80) 84 (88) m på omg.
Luk løst af og strik endnu et ærme magen til.
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MONTERING
Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Læg arb ret mod ret. Med en 3.
pind strikkes 1 m fra hver skulder ret sammen, samtidig med der lukkes af. Gør ligesådan på modsatte
skulder.
HALS
Saml m op rundt i V-udskæringen således: (benyt gerne en tyndere rundpind, det giver et finere resultat).
Start ved venstre skulder. Saml 1 m op i hver pind ned langs V-udskæringen, saml 1 m op i bunden af V´et,
og fortsæt op langs modsatte side af V-udskæringen. Strik de hvilende m langs nakken glat. Maskeantallet
skal være deleligt med 6 fx 150 (156) 162 (168) m. Tæl ud fra bunden af V-udskæringen. Midtermasken
der skal strikkes ret, og masken på hver side af denne, skal også være ret. Strik rib *3 r, 3 vr* således at
det passer med de 3 retmasker i bunden af
V-udskæringen. Marker midtermasken i bunden af V-udskæringen. På 2. omg startes indtagninger på hver
side af denne. Strik frem til 2 m før den markerede m, strik 2 dr r sm, strik den markerede maske ret, strik 2
r sm, fortsæt i rib som maskerne viser. Gentag indtagningerne på HVER omgang til der er strikket i alt 8
omg. Luk af på næste omg i rib.
Sy ærmerne i. Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre
fladt på et håndklæde.

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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