Flemming Hundesweater
No. 2004-191-7846

Materialer

Sværhedsgrad

Rundpind 80 cm 7 mm
Strømepind 7 mm

Øvet

Strikkefasthed
3 (3) 4 nøgler Starlight fv. 07

21 masker på 10 cm
21 omgange på 10 cm

Størrelse
S (M) L

Mål
Omkreds, målt rundt om maven: 36 (44) 52 cm
Længde, målt fra hals til hale: 30 (35) 40 cm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/flemming-hundesweater

Opskrifts information
Sweateren strikkes fra halsen og ned
over kroppen. Der strikkes masker op til
ben, efterfølgende.
Der strikkes rundt med teknikken magic
loop.
Der vendes med teknikken German
Shortrow.
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Side 1

Hals
Slå 52 (64) 76 masker op på rundpind 7 mm og strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang* til arbejdet
måler 7 (8) 9 cm.
Marker første retmaske, dette er midsterste maske.

Udtagning i rib
Strik til markøren, tag 1 maske ud, ved at slå om pinden, 1 ret, slå om pinden = 2 masker ud.
På næste omgang strikkes omslagene drejet i ribmønster.
Tag ud på hver omgang i ribstrik, til der er 76 (92) 108 masker.

Benåbning
Strik 10 (12) 14 masker rib efter midtermasken, vend og strik 4 pinde lige op over de næste
21 (25) 29 masker. Bryd garnet.
Sæt de næste 7 (7) 9 masker på hvil. Strik 5 pinde lige op over de næste 41 (53) 61 masker.
Sæt de næste 7 (7) 9 masker på hvil. Slå 7 (7) 9 masker op over hvert benåbning = 76 (92)
108 masker. Strik lige op til arbejdet måler 17 (20) 23 cm.

Indtagning i rib
Strik rib frem til 2 masker før midtermasken* strik 2 masker sammen, 1 ret, 2 masker
sammen*. Gentag *-* på hver anden omgang til der er 64 (78) 92 masker tilbage.
Tag ind i rib.

Skød
Luk 9 (11) 15 masker af over midtermasken. Strik frem og tilbage på pinden mens der tages
1 maske ind i hver side på 2. pind til der er 41 (51) 59 masker tilbage. Luk af i rib.

Ben
Strik 24 (26) 30 masker op rundt i benåbningen og strik 6 (6) 7 cm i rib.
Luk af i rib.
Strik det andet ben magen til.
Buk rullekraven og benene om på forsiden.
Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
God fornøjelse!
#hobbiidesign #flemmingsweater
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