1598 - Vest med sjalskrave i Mayflower Easy Care Classic.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 295, Gammel Rosa, ngl.:
Pind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram.
Vandret: 22 masker= 10 cm. Lodret: 28 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 strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god
ide at lave en strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
Vesten er strikket i glatstrikning med retkanter.
Ryg.
1: Slå 100(110)122(132)144(154) masker op på
pind nr. 4 og strik 10 cm ret (ret på både retsiden
og vrangsiden). Gælder alle størrelser.
2: Strik glatstrikning til hele arbejdet måler 58(59)
60(61)62(63) cm.
3: På vrangpindene startes med at strikke først 1
maske ret i hver side, dernæst 2 ret, indtil der er 8
ret i hver side og resten af maskerne er glatstrikket.
4: Når der er 20(21)22(23)24(25) cm med fuld
retkant, altså 8 masker ret, lukkes for de midterste
32(36)40(44)48(52) masker og hver side strikkes
færdig for sig.
5: Luk mod halsen for 1x2 masker. Gælder alle
størrelser. Luk resten af maskerne til skulder.
6: Strik den anden side spejlvendt.
Forstykke.
1: Slå 58(64)68(74)78(84) masker op på pind nr.
4. Strik 10 cm ret som på ryggen.
2: Strik 20 masker ret i den ene side til forkant og
resten af maskerne i glatstrikning. (Gælder alle
størrelser).
3: Når arbejdet har samme længde som ryggen
starter retkanten ved ærmegabet med 1, 2, 3
masker ret o.s.v. som på ryggen, til der er 8
retmasker.
4: Strik videre således, men tag 2 masker
sammen på hver 6. pind inden for forkantens
retmasker. (Gælder alle størrelser), til der er
samme antal masker som på ryggens skulder.
Forkanten undtaget. OBS! På højre forstykke
strikkes drejet ret sammen, på venstre forstykke
ret sammen.
5: Strik til forstykket har samme længde som
ryggen. Luk af til skulder, men fortsæt med at
strikke forkantens retmasker til den når ind midt
på nakken. Luk af.
6: Strik det andet forstykke spejlvendt.

Lomme.
1: Slå 30 masker op på pind nr. 4. Gælder alle
størrelser. Strik 16 cm ret. Luk af.
2: Strik en lomme magen til.
Montering.
1: Sy side- og skuldersømme.
2: Sy halskanten sammen og sy den til i nakken.
Vær OBS! på at vrangsiden bliver på den rigtige
side når kraven foldes om.
3: Sy lommerne på mod retkanten forneden og
forkantens retmasker. Sy den til i den anden side
med usynlige sting.
4: Hæft ender. Læg vesten i vand og træk den i
facon.
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