Opskrift 4405

Just Stripes – i Katmandu

Str:

S

(M)

L

(XL)

XXl

Brystvidde :

88

(96)

104

112

120

cm

Hel længde:

58

(60)

62

(64)

64

cm

Ærmelængde:

45

(46)

47

(47)

47

cm

Garn:

Katmandu (19% Yak,37% bambus,36% merino,8%
polyamid)

Garnmængde:
Lys grå fv 5

8

(9)

10

(11)

Mørk grå fv 6

2

(2)

3

(3)

4

ngl

Gul fv 2

1

(1)

1

(1)

1

ngl

Pinde:

rundpinde 3 og 3½

Strikkefasthed:

25 m = 10 cm på pinde 3½
•

12

ngl

og sidste m på alle pinde strikkes ret =
kantmaske(km)

Ryg/forstykke: Slå op med fv 5 lys grå og rundpind 3 – 236 (256) 276 (296)
316 m og strik rundt i rib * 2 r, 2 vr * . Strik til ribben måler 6 cm. Skift til
rundpind 3½. Fortsæt i glatstrik til arb måler 10(11) 12 (13) 14 cm. Sæt en
mærketråd i hver side med 118 (128)138 (148)158 m til hver del. Start
indtagninger: *Strik1 r, strik 2 r sm, strik frem til 3 m før mærketråden, tag 1 m
løs af, strik 1 r, træk den løse m over, strik 2 r ( mærketråden sidder mellem
disse 2 m), strik 2 r sm, strik til 3 m før omgangen slutter, tag 1 m løs af, strik 1
r, træk den løse m over, strik 1 r*. Gentag indtagningerne med 3 cm imellem
yderligere 3 x = 16 m taget ind og 220 (240) 260 (280) 300 m på omgangen.
Fortsæt lige op til arb måler 40 (41) 42 (43) 42) cm. Luk 6 (6) 6 (8) 8 m i hver
side til ærmegab = 208 (228) (248)264 (284) m tilbage = 104 (114) 124 (132)
142 m til hver del. Strik ryg og forstykker færdige hver for sig. OBS – herfra er
det en fordel at tælle antal pinde, til man når farveskift, således at striberne
kommer på nøjagtig samme pinde på alle 4 dele.
Ryg: Luk videre til ærmegab, i hver side, på hver 2. p for: (2,2,1,1,1,1)
2,2,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1)m = 88 (98) 102
(108)114 m. Fortsæt lige op til arb måler 13 (14) 15 (16) 16 cm før hel længde.

Skift til gul, og strik 3 pinde glat. Skift til mørk grå og strik til arb måler 1 cm før
hel længde. Sæt de midterste 40 (42) 44 (46) 48 m på en nål til nakke, og strik
hver side færdig for sig. Luk yderligere mod halsen for 3,2 m = 19 (23) 24 (26)
28 m til rest, som sættes på en nål ved hel længde.
Forstykke: Luk af til ærmegab som på ryggen, skift farve ved samme højde
som på ryggen, strik gul 3 pinde, og fortsæt med mørk grå til 6 cm før hel
længde. Sæt de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m på en nål til skulder. Strik hver
side færdig for sig. Luk yderligere ved halsen for 2 m ved halsen, på hver 2. p –
8 gange = 19 (23) 24 (26) 28 m til rest til skulder, som sættes på en nål ved hel
længde.
Ærme højre: Slå op med lys grå og pinde 3 48 (52) 52 (56) 56 m. Strik rib
frem og tilbage således: 1 km, 1 vr * 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1
vr, 1 km. ( 1. p er arb.s vrangside) Fortsæt i rib som maskerne viser, indenfor 1
km i hver side. Strik til ribben måler 2 cm. Skift til p 3½. Fortsæt i glatstrik med
striber således: *4 pinde gul, 4 pinde lys grå og samtidig startes udtagninger.
Tag 1 m ud i hver side indenfor km. Gentag udtagningerne for hver 1,5 cm til
der er 98 (102)108 (112) 112 m. Strik striber til der er 9 striber med gul,
fortsæt i lys grå til arb måler 45 (46) 47 (47) 47 cm. Nu lukkes af til
ærmerunding således, (herfra er det en fordel at tælle antal pinde, til man når
farveskift, således at striberne kommer på nøjagtig samme pinde på alle 4 dele):
Luk i hver side for (3) 3 (3) 4 (4)m i hver side og luk derefter i hver side for 2,2
(2,2) 3,2,2 (3,2,2) 3,2,2 m, og derefter for 1. m i hver side 13 (15) 15 (16) 16
gange. OBS – vær opmærksom på, at der skiftes til 3 pinde gul, og derefter til
mørk grå, ved samme pindehøjde i ærmekuplen, som der blev lukket af i
ærmegabet, og der strikkes mørk grå resten af ærmet. Forsæt med
aflukningerne, og når der er taget ind de 13 (15) 15 (16) 16 gange, lukkes i
starten af hver p for 2,2,2,2,2,2,3,3 m. = 22 m tilbage, som lukkes af
Ærme venstre: Slå op med lys grå som på højre ærme, men strik med mørk
grå/ lys grå i striberne på venstre ærme.
Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene.
Halskant: Saml op med lille rundpind 3 og mørk grå ca 144 (148) 152 (156)
160 m op og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr i alt 6 omgange. Luk af i rib.
Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad dette tørre.
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