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Mønstersweater med kontrastkant
i Mayflower Easy Care Classic
Str. 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år.
Brystvidde: 68 – 72 – 76 – 80 – 84 cm.
Hel længde: 42 – 46 – 50 – 56 – 60 cm.

= Bundfarve
= Mønsterfarve

Garnforbrug:
Bundfv. 3 – 4 – 5 – 5 – 6 ngl fv. 216.
Mønsterfv. 3 – 3 – 4 – 4 – 5 ngl fv. 251.
Kontrastfv. 1 ngl til alle str.
Pinde: Rundpinde 3½ og 4½ (60 eller 80 cm).
Rundpind 3½ (40 cm).
Strømpepinde nr. 3½ og 4½.
Strikkefasthed: 22 m i mønsterstrik på p 4½ = 10 cm

Ryg og forstykke:
Slå på rundp 3½ og med kontrastfv, 148 (156) 168 (172) 184 m
op og strik 1 omg rib 2 r – 2 vr. Skift til bundfv og strik til ribben
måler 5 (5) 6 (6) 6 cm. På sidste omg reguleres maskeantallet
til 152 (160) 168 (176) 184 m. Skift til rundp 4½ og glat med
mønster efter diagram. Når arb måler 25 (28) 31 (35) 39 cm
lukkes til ærmegab således: Luk 5 (4) 5 (4) 5 m, strik 67 (72)
75 (80) 83 m, luk 9 (8) 9 (8) 9 m, strik 67 (72) 75 (80) 83 m, luk
4 (4) 4 (4) 4 m. Lad arb hvile.
Ærmer:
Slå på strømpep 3½ og med kontrastfv. 40 (44) 48 (48) 52 m
op og strik 7 (7) 8 (8) 8 cm rib 2 r – 2 vr. På sidste omgang
tages ud jævnt fordelt til 45 (47) 53 (53) 57 m. Skift til strømpep
4½ og glat med mønster efter diagram, tæl ud fra midten. Tag
derefter 1 m ud i 1. og næstsidste m på omg på hver 6. (6.)
7. (7.) 7. omg til der er 61 (67) 69 (73) 79 m. Når ærmet måler
ca. 27 (31) 34 (38) 42 cm, (slut samme sted i mønsteret som
på ryg og forstykke) lukkes for 5 (4) 5 (4) 5 m, strik 51 (59) 59
(65) 69 m, luk 5 (4) 5 (4) 5 m. Lad ærmet hvile. Strik det andet
ærme magen til.
Bærestykket:
Strik ærmerne ind hvor der er lukket til ærmegab = 236 (262)
268 (290) 304 m. Sæt et mærke hvor delene mødes og tag ind
til raglan således: Strik til de sidste 2 m før mærket, 1 enk indt,
2 r sm, gentag disse indt ved alle 4 mærker = 8 m taget ind.
Disse 2 indtagninger + 1 m på hver side = 4 m i alt, strikkes
hele tiden med bundfv, og ellers passes mønsteret til efterhånden som der tages ind, individuelt på ryg og forstykke og på
ærmer.
Fortsæt efter diagram og tag ind på hver 2. omg til der er taget
ind i alt 17 (18) 20 (21) 22 gange. Nu lukkes de midterste 11
(12) 15 (16) 17 m på forstykket og arb strikkes færdig frem og
tilbage. Luk yderligere til raglan 3 gange, samtidig med at der
lukkes for 3 m i beg af hver p (til slut vil der ikke være nok m til
raglan-indt foran). Luk ikke af.

Halskant:
Strik med rundp 3½ (40 cm) og bundfv, 84 (88) 92 (96) 96 m
(incl hvilende m) op langs med halsudskæringen. Strik rundt i
rib 2 r – 2 vr, i alt 3 cm. Skift til kontrastfv og strik yderligere 1
omg rib. Luk af.
Montering:
Sy de små ærmesømme under armene.

