1611 – Shorts med strib i siderne i Mayflower Easy Care.
Str.:
Hoftevidde cm:
Længde cm:
Fv. 053, Koksgrå, ngl.:
Fv. 001, Hvid, ngl.:
Pind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
(M)
L
(XL)
XXL
80
(90)
100
(110)
120
34
(36)
38
(40)
42
3
(4)
4
(5)
5
1
(1)
1
(1)
1
3½
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 40 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.
NB: Hvis man strikker både bluse (opskrift 1607) og shorts skal der kun bruges 1 nøgle i kontrastfarve.
Fremgangsmåde:
Shortsene er strikket i glatstrik med kontraststriber langs siderne og ombukkede kanter. Der begyndes
foroven og strikkes nedefter.
Højre side.
1: Slå 100(114)128(142)156 masker op på pind nr. 3½, strik 2 cm glatstrik, strik 1 vrangpind på retsiden
(ombukningskant), strik 1 cm glatstrik, strik til der mangler 6 masker på pinden, luk 2 masker af, strik de
sidste 4 masker; på næste pind slås 2 masker op over de aflukkede masker, strik glat til der er 2 cm fra
ombukningskanten, strik 1 pind vrang på retsiden.
2: For at få shortsene højere bagpå strikkes vendestrik således: Strik 8 ret, vend arbejdet, slå om pinden og
strik tilbage (omslaget er for at und-gå huller). Nu strikkes 16 masker, hvor omslaget strikkes sammen med
9. maske, vend, slå om pinden og strik tilbage. Dette foretages 5 gange i alt med 8 masker mere for hver
gang.
3: Nu strikkes glat over alle maskerne, men her startes kontraststriben i siderne. Der anvendes 3 nøgler
garn, 2 i bundfarven og 1 til kontrast-striben, som skal være over de midterste 8 mask-er. Strik med første
nøgle bundfarve, 1 nøgle kontrastfarve, strik resten af maskerne med det andet nøgle i bundfarve. Når der
skiftes farve snoes garnet på vrangsiden (dette gøres for at undgå huller). Fortsæt til arbejdet fra
ombuknings-kanten måler 18(19)20(21)22 cm.
4: Her startes skridtkilen bagpå. Strik 2 ret tag en maske ud, strik pinden færdig, strik 3 pinde uden
udtagning. Dette gentages én gang mere. (Gælder alle størrelser).
5: Nu skal der også tages ud foran. Strik som beskrevet under punkt 4, men strik samtidig til der
mangler 2 masker på pinden, foretag en udtag-ning og strik de sidste 2 masker. Strik 3 pinde uden
udtagning, dette gentages én gang mere. (Gælder alle størrelser).
6: Nu strikkes 8 udtagninger på hver anden pind både foran og bag på shortsene. (Gælder alle størrelser).
OBS! Husk kontraststriben, som skal fortsætte helt ned til kanten på buksebenet.
7: Her startes buksebenet, strik 3 pinde glat efter sidste udtagning, strik 2 masker ret, strik 2 masker drejet
ret sammen, strik til der mangler 4 masker, strik 2 masker ret sammen og 2 ret; dette gentag-es på hver 4.
pind 4 gange.
8: Når buksebenet måler 6 cm eller ønsket læng-de sluttes kontraststriben, og der strikkes ombuk-ningskant
som beskrevet først på arbejdet (punkt 1), her startes dog med 1 vrangpind.
9: Strik den anden side spejlvendt.
Montering.
1: Sy buksebenene, sy shortsene sammen for og bag.
2: Buk alle kanterne og sy dem løst til vrangen.
3: Lav en snor til løbegangen foroven (ca. 150 cm).
4: Hæft ender. Læg det strikkede i vand og træk shortsene i facon.

1611 - Bluse med kontraststribe på ærmerne i Mayflower Easy Care.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 053, Koksgrå, ngl.:
Fv. 001, Hvid, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 og 60 cm):
Kvalitet:
Strikkefasthed:

S
86
58
7
1

(M)
(96)
(60)
(8)
(1)

L
106
62
8
1

(XL)
(116)
(64)
(9)
(1)

XXL
126
66
10
1

(XXXL)
(136)
(68)
(11)
(1)

3½
3½
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 40 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.
Fremgangsmåde:
Blusen er strikket i glatstrik med ombukkede kanter og kontraststriber på ærmerne.
Ryg og Forstykke.
1: Slå 230(258)286(314)342(370) masker op på
rundpind nr. 3½, strik 2 cm glatstrik, strik 1 vrang
omgang på retsiden (ombukningskant), strik 2 cm
glatstrik og endnu en omgang vrang på retsiden.
2: Strik glatstrik til arbejdet måler 38(39)40(41)42
(43) cm fra ombukningskanten.
3: Del arbejdet i 2 lige store dele til ryg- og
forstykke.
Ryg.
1: Strik 8 masker af til ærmegab i hver side af
rygmaskerne (gælder alle størrelser).
2: Strik glatstrik til ærmegabet måler 19(20)21(22)
23(24) cm.
3: Luk til hals for de midterste 41(43)45(47)49(51)
masker. Strik hver side færdig for sig.
4: Luk for 2 masker mod halsen (gælder alle
størrelser). Luk de resterende masker af.
5: Strik den anden side spejlvendt.
Forstykke.
1: Strikkes som ryggen til ærmegabet måler
14(15)16(17)18(19) cm.
2: Luk for de midterste 33(35)37(39)41(43)
masker, strik hver side færdig for sig.
3: Luk for 2x2 masker og 2x1 masker mod halsen
(gælder alle størrelser).
4: Strik til ærmegabet har samme længde som på
ryggen. Luk de resterende masker af.
5: Strik den anden side spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 42(44)46(48)50(52) masker op på pind nr.
3½, strik som punkt 1 ved ryg- og forstykke.

2: Tag 6 masker ud jævnt fordelt på første pind
efter sidste vrangpind (gælder alle størrelser),
samtidig startes med kontraststriben på ærmet;
her strikkes 8 masker midt på ærmet.
3: Der strikkes med 3 nøgler garn, 2 nøgler
bundfarve og 1 nøgle kontrast. Start med første
nøgle bundfarve, strik de 8 midterste masker med
kontrastfarven og slut med det andet nøgle bundfarve. OBS! Hver gang der skiftes farve snoes
garnet på vrangsiden, så der ikke bliver huller.
4: Nu tages 1 maske ud i hver side på hver 6.
pind (gælder alle størrelser) til der er 96(98)100
(102)104(106) masker.
5: Strik til ærmet fra ombukningskanten måler
55(56)57(58)59(60) cm eller ønsket længde. Luk
af.
6: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skulder og sidesømme.
2: Sy ærmesømmene, men undlad de sidste 3 cm
som sys til ærmegabets aflukkede masker.
3: Sy ærmerne i.
4: Strik på 40 cm rundpind nr. 3½ 116(120)124
(128)132(136) masker op i halsen.
5: Efter opstrikningskanten strikkes 1 omgang
vrang på retsiden, 2 cm glatstrik, 1 omgang vrang
på retsiden og 2 cm glat, luk løst af.
6: Buk alle ombukningskanter til vrangen og sy
løst til.
7: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i
facon.

