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STRIKKEFASTHED

18 m og 26 omg. retstrikning på p nr 5 = 10 cm – Passer strikkefastheden ikke så skift til en større eller mindre pind.

STØRRELSESGUIDE

Järbo garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i trøjerne kan variere fra trøje til trøje afhængig af type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi at du tager alle målene direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv hvor meget
bevægelsesvidde du vil have.

TIPS & RÅD

*For at undgå fejl, så læs teksten igennem inden du begynder dit på arb.
*Marker den størrelse du skal strikke med en farvet pen, så er det lettere at følge beskrivelsen.
*Strik altid en prøve: Strik en lap på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer.
*Når du strikker efter diagram med mange rækker: Det anbefales at man lægger en linial eller et stykke papir
ved den række du strikker, så er det lettere at følge diagramet.
*Skit til et nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ender op (ca 8 cm) og tvind de to
ender sammen og fortsæt med strikningen. Begynd et nyt nøgle med at tage garnet inde fra.

FORKLARING

Udt 1 m: Saml tråden op mellem 2m, og strik den drejet ret. Kantm: yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.
Enkelindtagning: I begyndelsen af p: 2 r sammen. I slutningen af p: løft 1 m af, strik 1 m,træk den løse m over.
Dobbeltindtagning: I begyndelsen af p: 3 r sammen. I slutningen af p: Løft 1 m af, strik 2 m sammen, træk den løse m over.

HÆKLEFORKLARING

Luftmaske (lm): Start med en løbeknude, * slå tråden om nålen, træk den gennem øjet på nålen* gentag *-* til det
ønskede antal lm. Kædemaske (km): Stik nålen gennem næste m, slå tråden om nålen, træk den gennem m og direkte
gennem m på nålen.

FORKORTELSER

vr=vrang, arb=arbejdet, vrs=vrangsiden, afl= aflukningen, bagst=bagstykket, cm=centimeter, forst=forstykke, indt=indtagning/
indtagninger, kantm=kantmaske, m=maske/masker, rest=resten, r=ret, rs=retsiden, glat=glatstrikning, p=pind/pinde,
omg=omgang, omgs=omgangens, udt=udtagning

BAGSTYKKET

Slå, med bfv 80(86)94(102)108(118) m op på p nr 3.5 og strik rib 2 r, 2 vr inden for kantm i hver side, i alt 7 p (første
og sidste p er vrs). Skift til p nr 5 og strik glat resten af arb således: Strik 2(4)6(6)10(10) p med bfv og derefter:
*4 p efter diagram med mfv 1, 18 p med bfv, 4 p efter diagram med mfv 2, 18 p med bfv* gentag *-* resten af arb. Når
der er strikket 98(102)106(110)116(118)p begynder indt til raglan i hver siden fra retten. Lav en enkeltindt i hver side
inden for 2 m (kantm + 1 glat m). gentag indt. på hver 2. p yderligere 12(13)13(12)12(11)gange. Lav derefter db indt
på hver 2. p 0(0)1(2)3(5)gange. Når samtlige raglan indt er lavet, strikkes der lige op til arb måler ca 60(61)64(67)70(72) cm.
Luk af til nakken for de midterste 16(16)18(18)20(20) m og strik hver side færdig for sig. På hver 2. p lukkes der for
yderliger 1-1 m mod nakken. OBS! begynd at lukke af til skulderen på 2(2)2(2)4(4) omg, nedenfor 1. afl til nakken. På
hver 2 . p for 4-4-4-5(5-5-5-4)5-5-5-5 (6-6-6-5)5-5-5-4-4(5-5-5-5-5) m.

FORSTYKKET

Slå op som på bagst. lav raglan indt i hver side som på bagst. Når arbejdet måler ca 44(45)48(51)54(56) cm, deles arb midt for
til slids og hver side strikkes færdig for sig. Når arb måler ca 54(55)58(61)64(66) cm lukkes der af til halsen på hver 2. p, fra
forkanten, 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)4-2-2-1-1(4-2-2-1-1-1)5-2-2-1-1-1(5-2-2-1-1-1) m. OBS! Luk af til skulder som på bagst.
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ÆRMER

Slå, med bfv, 46(50)50(50)54(54) m op på p nr 4 og strik rib 2r, 2vr lige så mange p som på bagst (første og sidste p er
fra vrs). på sidste omg tages der 2(0)0(2)0(0) m ud jævnt fordelt = 48(50)50(52)54(54) m. Skift til p nr 5 og strik glat
således: strik 12 p (alle str) med bfv og derefter strikkes der fra *-* som på bagst resten af arb. OBS! Når arb måler 4 cm
tages der 1 m ud i hver side inden for kantm. Gentag udt på hver 8. omg yderligere 10(0)3(7)0(11) gange og derefter
på hver 10. omg til der er 70(70)74(78)78(82) m på p. Når der er strikket 108(110)112(116)118(120) omg begyndes
raglan indt i hver siden inden for 2m (kantm + 1 glat m). Du skal nu være på samme antal p som på bagst når du begynder
med raglan indt. Lav en enkelt indt på hver anden p 11(13)12(12)13(14) gange, lav så en db indt i hver side på hver
anden p i alt 2(1)2(3)2(2) gange. På næste p fra rs: Lukkes der for 3 - 3 m i hver side på hver anden p til ærmekuplen.
Mask de sidste 28(28)30(30)32(34) m af .

MONTERING

Sy skulder- og ærmesøm sammen. Hals og slids kanter: Hækl med bfv 1 omg fm fra venstre slidskant, fortsæt mod højre
slidskant og derefter rundt i halskanten. Bryd garnet og hæft enden. Flet et bånd til slidsen: Alternativ 1: Lav 2 snor
med bf, ca 20 cm lange og sæt den ene ende fast ved slids åbningen. Alternativ 2 (hækles): start med at fastgøre tråden
ved sildsåbningen med en km, hækl lm, så langt som man vil have båndet, hækl en km i hver lm. Bryd garnet og
hæft enderne.

VASKERÅD

Følg beskrivelsen på banderolen til den pågældende garnkvalitet. For det færdige produkt anbefaler vi skånsom vask.
Strikkede ting vaskes med vrs ud af.

91055. Diagram

Slut her

91055. Tegnforklaring

= glat med bfv
= glat med mfv 1 og mfv 2 efter
forklaringen i teksten

Begynd her

X

X

Gentag x-x
Begynd på bagst for str XS,XL
Samt for ærmer i str: S,M,XL,2XL
Begynd på bagst for str: S,M,L,2XL
Samt for ærmer str: XS,L

OBS! Sno tråden om hinanden ved strikning med 2 fv så
der ikke opstår et hul.
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