1495 - Grå sweater med brede ribkanter i Easy Care Big.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 154, Koksgrå, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Easy Care Big. 100 % Ren Ny Uld, 85 m pr. 50 gram.
Vandret. 18 masker = 10 cm. Lodret: 26 pinde = 10 cm. I glatstrik.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes samt at lave en strikkeprøve.
Sweateren er udelukkende strikket i ret, som giver sig lidt, når sweateren gøres våd og trækkes i facon.
Målene er efter sweateren har været i vand.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 74(80)86(92)98 masker op og strik
12(12)14(14)14 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Strik herefter 38(42)44(48)50 cm retstrik.
3: Luk af til hals ved at lukke for de midterste (30)
masker. Strik hver skulder færdig for sig og luk
mod halssiden for 1x2,1x1 masker.

2: Fortsæt i retstrik, idet der på første pind tages 8
masker ud.
3: Tag herefter 1 maske ud i hver side på hver 8.
pind til der er 56(60)62(66)70 masker.
4: Strik til ærmet har den ønskede længde og luk
af.

For.
1: Strikkes som ryggen ind til der er strikket
32(36)38(42)44 cm ret.
2: Luk til hals ved at lukke masker af som på
ryggen, hvorefter der strikkes lige op til forstykket
har samme længde som ryggen.

Montering.
1: Sy sweateren sammen og strik
104(104)110(110)112 masker op i halskanten.
2: Strik 20(20)22(22)24 cm rib (1 ret, 1 vrang) og
luk af i rib.
3: Læg sweateren i vand og træk den i facon.

Ærmer.
1: Slå 38(40)42(44)46 masker op og strik 20 cm
rib (1 ret, 1 vrang).

