Opskrift 4600/3

Dolce Mohair sweater i dobbelt garn

Str:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde

94

(102)

116

(124) cm.

Hel længde:

52

(54)

56

(58) cm.

Garn:

Dolce Mohair fv 883 (60 % kid mohair, 40 % acryl)

Garnmængde:

6

Pinde:

Rundpinde 10 og 12 – str. p 10 og 12,

Strikkefasthed:

9,5 m = 10 cm på pinde 12 i dobbelt garn.

(7)

8

(10) ngl

Ryg/forstykke:
Slå op med rundpind 10 – 86 (90) 104 (110) m og strik 3 omg
rib, 1 r, 1 vr. Skift til rundpinde 12 og strik glat. Tag på 1. omg 4 (6) 8 (8) m ud
jævnt fordelt = 90 (96) 112 (118) m. Strik rundt i glatstrik til arb måler 33 (34) 35
(36) cm. Luk 4 m i hver side til ærmegab = 41 (44) 52 (55) m til hver del. Lad arb
hvile.
Ballon-Ærmer:
Slå op med str. p 10 22 (24) 24 (26) m og strik rundt i rib, 1
r, 1 vr 3 omg. Skift til glatstrik og str. p 12. Tag på 1. omg ud jævnt fordelt til 30 (32)
34 (36) m. Strik lige op til arb måler 10 cm. Tag på næste omg 2 m ud, 1 m på hver
side af omgangens 1. m. Gentag udtagningerne med 4 cm mellemrum endnu 3 gange
= 38 (40) 42 (44) m Strik til ærmet måler 43 (42) 42 (41) cm., og luk de underste 4
m =34 (36) 38 (40) m til rest. Lad arb hvile, og strik et ærme mere.
Rundt bærestykke. Sæt delene ind på rundpind 10, med de aflukkede
ærmemasker over de aflukkede m på ryg/forstykke. = 150 (160) 180 (190) m.

Strik 1 omgang vrang over alle masker og reguler maskeantallet til 150 (162) 180
(186) m. Fortsæt i rillemønster med halv-pantent masker således:
1. omg. Strik 5 r, 1 patentmaske ( strik 1 r i den underliggende m, = m for forrige
omgang.
2. omg: Strik alle masker vrang.
Gentag disse 2 omgange resten af arbejdet. Når bærestykket måler 3 cm
strikkes første indtagningsomg. ( Afpas så det bliver på en omg 1 i mønsteret):
*Strik 2 r, 2 r sm, 1 r, 1 patentmaske*. Gentag fra * til * omgangen rundt.

Der er nu 125 (135) 150 (155) m på omgangen. Der er nu kun 4 r m mellem
patentmaskerne på omgangen.
Gentag indtagningerne når bærestykket måler 9 cm. Indtagningsomgangen
hedder nu * 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 patentmaske * gentag fra * til * omg rundt =
100 (108) 120 (124) m. Der er nu kun 3 r mellem patentmaskerne på
omgangen.
Gentag indtagningern når bærestykket måler 15 cm. Indtagningsomgangen
hedder nu * 1 r, 2 r sm, 1 patentm* gentag fra * til * omg rundt = 75 (81) 90
(93) m. Der er nu kun 2 r m mellem patentmaskerne på omgangen.
Strik til arb måler 20 (21) 22 (23) cm. På næste omg fra retsiden, strikkes der
2 r sm i alle felterne med 2 r – Således at omgangen hedder 1 r, 1
patentmaske herefter = 50 (54) 60 (62) m på omgangen. Skift til strømpepinde
10.
Halskant: Strik nu rib, 1 r, 1 vr i alt 3 cm. Luk af i rib.
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Læg arb mellem
fugtige stykker og lad det tørre.
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