1492 - Meleret trøje i Mayflower 1 class og Mayflower Kid Silk.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 2082, Bordeaux, ngl.:
Fv. 14, Sort, ngl.:
Pind:
Rundpind (80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower 1 class. 75 % Superwash-Uld, 25 % Nylon, 210 m pr. 50 gram.
Mayflower Kid Silk. 70 % Mohair, 30 % Silke. 195 m pr. 25 gram.
Vandret:18 masker = 10 cm. Lodret 22 pinde = 10 cm.

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 fod ide at
lave en strikkeprøve.
Fremgangsmåde.
Der strikkes glatstrikning med begge garntyper på én gang.
Ryg.
1: Slå 88(92)98(102)108(114) masker op på pind
nr. 5 og strik 14 pinde glatstrik, strik 1 pind ret på
vrangsiden (ombukningskant). På alle størrelser.
2: Strik 60(62)64(66)68(70) cm fra retpinden og
luk af.
Højre forstykke.
1: Slå 44(46)50(52)56(58) masker op på pind nr.
5 og strik kant som på ryggen.
2: Strik 11(12)12(13)13(14) cm fra retpinden og
lad 9(10)12(13)15(16) masker i hver side hvile.
Strik på alle størrelser 1 retpind (ombukningskant)
og 6 pinde glatstrik med de midterste 26 masker.
Luk disse masker af.
3: Slå 26 masker op og strik videre med alle
masker.
4: Tag på hver 6. pind en maske ind ved
forkanten til 30(30)32(32)34(34) masker.
Indtagningen påbegyndes lige efter lommen.
5: Strik lige op til forstykket er 4 cm kortere end
ryggen. Strik 6 cm rib (1 ret, 1 vrang). Luk af.
Venstre forstykke.
Strikkes som højre forstykke, men spejlvendt altså
indtagning til hals i modsat side.
Lommepose.
1: Saml 26 masker op i lommens opslagskant og
strik 11(12)12(13)13(14) cm glatstrikning. (Den
glatte side skal være inde i lommen).

Ærme.
1: Slå 30(32)34(36)38(40) masker op på pind nr.
5 og strik 8 pinde glatstrik, 1 retpind
(ombukningskanten). På alle størrelser.
2: Fortsæt i glatstrikning, idet der tages en maske
ud i hver side på hver 6. pind til
62(64)66(68)70(72) masker.
3: Strik lige op til ærmet måler 50(50)52(54)56(56)
cm eller ønsket længde.
4: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skuldersømmene.
2: Sy ærmerne i, således at ribstykket kommer til
at sidde med 2 cm om mod ryggen og resten på
forstykket.
3: Sy ærme- og sidesømme.
4: Sy lommeposerne til og sy ombuknings kanten
til på vrangsiden.
5: Strik 240(240)248(248)256(260) masker op i
forkanterne og rundt i nakken. Strik kun op til
retkanten forneden.
6: Strik 1 retpind (ombukningskant), herefter 6
pinde glatstrikning. Luk af.
7: Buk i ombukningskanten og sy alle kanter om
mod vrangsiden.
8: Læg trøjen i vand og træk den i facon.

