1489 - Cardigan med v-hals i Mayflower Easy Care Classic.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 253, Grå, ngl.:
Pind:
Rundpind:
Strømpepind:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:
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3½ og 4
Mayflower Easy Care Classic, 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram.
Knapper fra Villy Jensen, tlf.: 86274711.
Vandret: 19 masker =10 cm. Lodret: 28 pinde =10 cm. ( I mønster).

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 ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve.
Fremgangsmåde:
Mønster.
1. pind: retsiden = ret.
2. Pind: vrangsiden = 1 vrang, 1 ret.
Disse 2 pinde gentages.
Ryg.
1: Slå 95(101)107(113)119(125) masker op på
pind nr. 3½ og strik 5 cm rib (1 ret,1 vrang). OBS!
Retsiden starter og slutter med ret, vrangsiden
starter og slutter med vrang.
2: Skift til pind nr. 4 og strik 48(49)50(51)52(53)
cm mønster. Obs! At retmaskerne ligger over
retmaskerne fra ribben og vrangmaskerne over
vrangmaskerne.
3: Luk 8 masker af i hver side til ærmegab.
4: Strik til hele arbejdet måler 66(68)70(72)74(76)
cm.
5: Luk af til hals for de midterste
29(31)33(35)37(39) masker. Strik hver side færdig
for sig.
6: Luk mod halssiden for 1x3 masker på alle
størrelser.
7: Strik lige op til ærmegabet måler
20(21)22(23)24(25) cm. Luk af.
Venstre forstykke.
1: Slå 51(53)55(57)61(65) masker op på pind nr.
3½ og strik 5 cm rib(1ret,1vrang).
2: Skift til pind nr. 4. Strik mønster på de første
42(44)46(48)52(56) masker; de sidste 9 masker
strikkes rib (1 ret,1 vrang) = knapkant.
3: Strik således til forstykket har samme længde
til ærmegabet som ryggen; luk 8 masker af til
ærmegab: Ved forkanterne strikkes 2 masker
sammen på hver 4. pind inden for knapkanten til
der er samme maskeantal som på ryggens
skulder. Strik lige op til forstykket har samme
længde som ryggen.
4: Luk skuldermaskerne af og fortsæt knapkanten
til den når ½ ind på nakken.
Højre forstykke.

1: Strikkes som venstre forstykke, men spejlvendt.

2: Her strikkes knaphuller i knapkanten. Tæl på
venstre knapkant hvor knaphullerne skal strikkes
ind.
3: Knaphuller strikkes således: Strik 3 ribmasker i
knapkanten, løft 1.maske på venstrepind over 2.
maske og 2. maske over 3. maske og 3. maske
over 4. maske. Slå 3 nye masker op og strik rib
over de sidste knapkantmasker.
4: Fortsæt med at strikke rib i knapkanten til
næste knaphul.
5: Når ærmegabet er nået strikkes som på
venstre forstykke indtagninger, men drejet ret
inden for knapkanten. OBS. ikke flere knaphuller.
6: Fortsæt som venstre forstykke.
Ærmer.
1: Slå 45(47)49(51)53(55) masker op på pind nr.
3½ og strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang).
2: Skift til pind nr. 4 og strik mønster.
3: Tag 1 maske ud i hver side på hver 6. pind
(efter 1. maske og før sidste maske, så der bliver
en lige kant, når der skal sys sammen).
Start på 1. pind med udtagningen. Obs! At
retmaskerne ligger over retmaskerne fra ribben og
vrangmaskerne over vrangmaskerne.
4: Når der er 83(87)91(95)99(103) masker på
pinden strikkes lige op til arbejdet måler
50(51)52(53)54(55) cm eller ønsket længde.
5: Luk til ærmekuppel for
5x2(6x2)7x2(8x2)9x2)10x2) masker og 5x4
masker på alle størrelser. Luk af.
Montering.
1: Sy skulder- og sidesømmene sammen.

2: Sy ærmesømmene sammen, men undlad de
sidste 3 cm, som sys sammen med de aflukkede
masker i ærmegabet.
3: Sy ærmerne i.
4: Sy ribkanten til i nakken og sy den sammen.
5: Hæft ender, sy knapper i, læg cardiganen i
vand og træk den i facon.

