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Side 1

Materialer

Størrelse

1 nøgle 200 g Winter Glow
farve 09 grå/blå

4 (6, 8, 10 12) år

Garnforbrug efter størrelse
ca. 140 (155, 170, 185, 200) gram
Strømpepinde 4,5 mm
Rundpind 60 og 80 cm, 4,5 mm

Strikkefasthed
21 masker og 30 omgange på 10 cm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/william-barnesweater

Hashtags til sociale medier

Mål
Bredde: 33 (35, 37, 39, 41) cm
Længde: 42 (44, 46, 48, 50) cm

Forkortelse
1 maske ud: Strik lænken mellem
maskerne op og strik den drejet ret.

Opskriftsinformation
Ærmerne strikkes først, så krop og
bærestykke bliver i samme
farveforløb.
Blusen strikkes nedefra og op.

#hobbiidesign #hobbiiwilliam

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift
Første ærme
Ribkant
Slå 40 (42, 44, 46, 48) masker på strømpepinde. Saml arbejdet og strik rundt.
Strik 4 cm rib: 1 ret, 1 vrang.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Ærmet
Fortsæt i glatstrik Strik 2 omgange.
Begynd udtagninger: Strik til 1 maske før markøren, 1 maske ud, 2 ret, 1 maske ud =
2 masker ud.
Tag ud på hver 10. (10., 10., 12., 12.) omgang til der er 54 (56, 58, 60, 62) masker.
Strik lige op til arbejdet måler 33 (36, 38, 40, 42) cm.
Ærmegab
På den sidste omgang lukkes der 6 masker af, således:
Luk omgangens sidste 3 masker af, luk de første 3 masker af = 6 aflukkede masker =
48 (50, 52, 54, 56) masker.
Bryd begge garner. Sæt maskerne på hvil.
Andet ærme
Strik et ærme magen til.
Krop
Ribkant
Slå 140 (148, 156, 164, 172) masker op på rundpind 60 cm. Saml arbejdet og strik rundt.
Strik 4 cm rib: 1 ret, 1 vrang.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse og midt på omgangen = sidesømme = 70 (74,
78, 82, 86) masker på hver del.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 25 (27, 28, 30, 31) cm.
Ærmegab
På den sidste omgang lukkes der 6 masker af, således:
Strik til der er 3 masker tilbage før sidesøm, luk 6 masker af, strik til 3 masker før den anden
sidesøm, luk 6 masker af = 64 (68, 72, 76, 80) masker.
Bryd ikke garnet.
Nu strikkes ærmerne sammen med kroppen og der tages ind til raglan.
Skift evt til rundpind 80 cm.
Strik ryggen, strik et ærme, strik forstykket, strik et ærme = 224 (236, 248, 260, 272) masker.
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NB Sæt en markør i hver samling. Det er på hver side af disse markører der skal tages
ind til raglan.

1. omgang: 1 ret, 2 masker drejet ret sammen, *strik til 3 masker før markøren, 2 masker ret
sammen, 2 ret, 2 masker drejet ret sammen*, gentag fra * til * endnu 2 gange, strik til 3
masker før markøren, 2 masker ret sammen, 1 ret = 8 masker ind.
2. omgang: Ret.
Gentag disse 2 omgange til der er 88 (92, 96, 100, 104) masker.
Halskant
Strik 2 cm rib: 1 ret, 1 vrang.
Luk af i rib med elastisk aflukning.
Finish
Sy sammen under ærmerne.
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