PURE SPRING
OPSKRIFT 4915

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
100
58

(M)
(110)
(60)

L
120
62

(XL)
(130) cm
(64) cm

Garn:

CEWEC’s Jeans ( 100% recycled bomuld fra jeans, 50
gram = 155 meter)
CEWEC’s Linea (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose, 50
gram = 215 m)

Garnforbrug fv:
Jeans fv 37
Linea fv 25

5
3

Pinde:

Rundpind 3 mm (40 cm) og 3,5 mm (80 cm).

Strikkefasthed:
Forkortelser:

24 m og 35 p i glatstrik = 10 cm i Jeans på 3,5 mm pinde
R = ret, vr = vrang, sm = sammen, omg = omgang, arb
= arbejdet, km = kantmaske.

Info:

Når arb er delt til ryg/forstykke og strikkes færdig frem
og tilbage, strikkes 1. og sidste m ret på alle pinde og er
kantmaske.

(5)
(3)

6
3

(6) ngl
(4) ngl
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OPSKRIFT
Ryg/forstykke
Slå 240 (264) 288 (312) m op med Jeans og rundpind 3 mm, placer startmarkør, og strik
rundt i perlerib således:
1. omg: Strik 1 r, 1 vr omgangen rundt.
2. omg: Strik alle m ret.
Gentag disse 2 omg, til kanten måler 5 cm.
Skift til rundpind 3,5 mm og strik glatstrik med striber således: *2 omg med Linea, 2 omg
med Jeans*. Gentag fra * til * resten af arb.
Strik lige op, til arb måler 29 (30) 31 (32) cm.
Del arb i ryg/forstykke med 120 (132) 144 (156) m til hver del. Sæt forstykkets m på en
maskeholder og lad dem hvile for nu. Strik hver del færdig for sig.
Ryg
Fra retsiden slå nye masker op til ærmer således: Strik ryggens masker, og slå 7 m op i
slutningen af pinden, vend, strik de nye 7 m vrang, strik ryggens 120 (132) 144 (156) m
vrang, slå 7 m op i slutningen af pinden, vend og strik hele pinden ret tilbage.
Slå 7 nye m op i slutningen af de næste 12 pinde. Der er 49 nye m i hver side = 218 (230)
242 (254) m.
Fortsæt lige op, til arb måler hel længde.
OBS! Sidste pind, der strikkes skal være 1. pind af en stribe med Jeans.
Sæt de yderste 91 (95) 99 (103) m i hver side til hvile til skuldre, sæt de midterste 36 (40)
44 (48) m på en maskeholder til nakke.
Forstykke
Slå nye m op til ærmer, i slutningen af hver pind, på samme måde som på ryggen. Fortsæt
lige op, til arb måler 8 cm før hel længde.
Sæt de midterste 14 (16) 18 (20) m på en maskeholder til hals, og strik hver side færdig
hver for sig.
Luk af til hals på følgende måde: På hver 2. p luk 3, 3, 2, 2, 1 (3, 3, 2, 2, 1, 1) 3, 3, 3, 2, 1,
1 (3, 3, 3, 2, 2, 1) m af mod halsen= 91 (95) 99 (103) m til rest til skulder. Strik lige op, til
skulderen har hel længde og sæt de resterende m på en maskeholder.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.
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Montering
Sæt skuldrenes masker på pinde. Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret.
Hold pindene i venstre hånd, og med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver pind ret sammen,
samtidig med at der lukkes af som normalt, hver gang du har 2 m på højre p.
Gentag med den anden skulder.
Sy ærmesømmene.
Ærmekant
Saml m op med Jeans og en kort 3 mm rundpind langs ærmekanten; 1 m i hver p/m, men
spring ca hver 4 p/m over = ca 128 (136) 140 (144) m.
Strik 1 omg ret rundt.
Strik 2 cm perlerib, luk dernæst af, mens der strikkes 2. omg af perlerib-mønsteret.
Halskant
Saml m op langs kanten med Jeans og en kort 3 mm rundpind. De hvilende m strikkes ret.
Maskeantallet skal være deleligt med 2.
Strik 1 omg ret rundt. Strik perlerib rundt, til halskanten måler 3 cm. Luk af, mens der
strikkes 2. omgang af perlerib-mønsteret.
Montering
Hæft alle ender. Vask arb som angivet på banderolerne, og lad blusen tørre liggende fladt.

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