Christian Sweater
No. 2003-191-2509

Materialer

Strikkefasthed målt i halvpatent

11 (13) 15 nøgler a 50 g Highland Wool fv 21

24 masker på 10 cm
22 pinde på 10 cm

Rundpinde 80 cm, 3,5 mm

Størrelse

Opskrift information

S (M) L

Sweateren strikkes nedefra og op til ærmegab.
Ærmerne strikkes separat og alle delene samles
og der tages ind til raglan.

Mål
Overvidde: 96 (102) 110 cm
Længde: 63 (65) 62 cm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/christian-sweater

Forklaring
Blusen strikkes rundt i halvpatent:
1. omgang: vrang over alle masker, omgangen
ud.
2. omgang: *1 vrang, strik ret i masken fra
forrige omgang*, gentag *-* omgangen ud.

Design af Hobbii.dk - Copyright © 2019 - Alle rettigheder forbeholdes.

Side 1

Kant
Slå 230 (246) 264 masker op på rundpind 3,5 mm og strik rundt.
Strik 5 cm rib: *1 ret, 1 vrang*. Gentag fra * - * omgangen ud.
Krop
Strik rundt i halvpatent, sørg for, at retmaskerne ligger over ribbens retmasker. Strik til
arbejdet måler 41 (43) 45 cm.
Ærmegab: Sæt en markør ved omgangens begyndelse, og igen efter 115 (123) 132
masker.

Strik til 5 (5) 5 masker før omgangens begyndelse, luk 10 (10) 10 masker af, strik så der er
105 (113) 122 masker efter aflukningen, luk 10 (10) 10 masker af = 105 (113) 122 masker
på hver halvdel.
Lad arbejdet hvile og strik begge ærmer.
Ærme
Slå 56 (60) 64 masker op på strømpepinde 3,5 mm og strik rundt.
Strik 5 cm rib: *1 ret, 1 vrang*. Gentag fra * - * omgangen ud.
Skift til halvpatent
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Strik 1 m på hver side af markøren glatstrik = ærmesøm.
Strik 1 omgang. Slut ved omgangens begyndelse.
Udtagninger
Strik 1 ret, slå garnet om pinden, strik til 1 maske før markøren, slå garnet om pinden, 1 ret.
På næste pind strikkes omslaget drejet ret eller vrang i mønster = 2 masker ud.
Tag ud på hver 8. omgang til der er 82 (86) 90 masker.
Strik lige op til ærmet måler ca 47 (47) 47 cm. Slut omgangen 5 (5) 5 masker før markøren.
Luk 10 (10) 10 masker af = 72 (76) 80 masker.
Lad ærmet hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Strik ærmerne på blusen: Ryg, ærme, forstykke, ærme = 354 (378) 404 masker.
Sæt en markør i hver samling (raglansøm). Strik 1 maske ret på hver side af sømmen.

Design af Hobbii.dk - Copyright © 2019 - Alle rettigheder forbeholdes.

Side 2

Raglan indtagninger
Der tages ind i halvpatent på hver side af de 2 retmasker i hver raglansøm = 8 masker ind
på omgangen.
Strik 1 omgang som maskerne viser.
Indtagnings omgang
1 ret, 2 masker sammen, *strik halvpatent til 3 masker før næste markør, 2 masker sammen,
2 ret, 2 masker sammen*, gentag fra * - * endnu 2 gange, strik halvpatent til 3 masker før
næste markør, 2 masker sammen, 1 ret = 8 masker ind.
Tag ind således til der er ca 106 (114) 116 masker.
Halskant
Skift til strømpepinde 3,5 mm og strik ribkant *1 ret, 1 vrang*, vær opmærksom på at
retmasker ligger over retmasker.
Strik til kanten måler 5 cm. Luk af med elastisk aflukning i rib.
Finish
Sy sammen under ærmerne.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse
#hobbiidesign #christiansweater
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Side 3

