WINNIEJAKKEN // MOLLY by MAYFLOWER

NO. M02

Str.:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Brystvidde, cm:

98

(108)

118

(128)

138

Længde, cm:

54

(58)

62

(66)

70

Forbrug, ngl.:

6

(6)

7

(7)

8

Rundpind (40 og 80 cm):

10 og 12 mm

Kvalitet:

Mayflower Molly. 100 % uld, 60 m pr. 150 gram.

Strikkefasthed:

7 masker x 9 rækker = 10 x 10 cm.

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. Der er brugt rundpind, da maskerne fylder meget.

Mønster A, strikkes frem og tilbage:
1. pind, retsiden: alle masker strikkes ret.
2. pind, vrangsiden: Strik *5 ret, 3 vrang*. Gentag fra * til
* indtil der er 5 masker tilbage på pinden. Strik 5 ret.
Gentag 1. og 2. pind, disse danner mønsteret.

3. Strik videre i mønster B til der er strikket 32(34)36(38)40
pinde eller ønsket ærmelængde. Sidste pind skal være
mønsterpind 2.
4. Fjern markøren og luk de følgende 5 vrangmasker af.
5. Lad ærmet hvile, mens du strikker det andet ærme på
samme måde.

Mønster B (på ærmer, strikket rundt):
1. pind, retsiden: alle masker strikkes ret.

Samling af de strikkede dele

2. pind: Strik *5 vrang, 3 ret*. Gentag fra * til *
Gentag 1. og 2. pind, disse danner mønsteret.

1. Nu samles forstykke, ærme, ryg, ærme og forstykke på
samme pind. Hvor de enkelte dele sættes sammen, strikkes 2 vrangmasker. Start fra retsiden ved højre forstykke:
Strik 15(17)19(21)23 ret, 1 vrang. Strik videre ind på højre
ærmes masker: 1 vrang, 25(25)25(33)33 ret, 1 vrang.
Strik rygmaskerne: 1 vrang, 25(29)33(37)41 ret, 1 vrang.
Strik venstre ærmes masker: 1 vrang, 25(25)25(33)33
ret, 1 vrang, og tilsidst venstre forstykkes masker: 1
vrang, 15(17)19(21)23 ret. På vrangsiden strikkes de to
masker i samlingerne ret i stedet.

Ryg og forstykke
Ryg og forstykke er strikket frem og tilbage på rundpind,
ud i ét op til ærmegabet.
1. På en 80 cm rundpind nr. 10 slås 69(77)85(93)101
masker op. Første pind starter på vrangsiden. Strik rib: 1
ret, 1 vrang, slut med 1 ret. Strik 5 pinde rib i alt.
2. Skift til pind nr 12 og strik frem og tilbage i mønster A.
Strik 27(31)35(39)43 pinde, og slut med en retpind.
Arbejdet måler nu ca. 28(31)34(37)40 cm.
3. Del arbejdet i ryg og forstykker, mens der samtidigt
lukkes 5 masker af til ærmegab:
Strik 16(18)20(22)24 masker i mønster, luk 5 masker
af, strik 27(31)35(39)43 masker, luk 5 masker af, strik
16(18)20(22)24 masker. Vær opmærksom på at de to
forstykker skal være ens, hvad mønster angår.
Lad arbejdet hvile, mens du strikker ærmerne.
Ærmer
Ærmerne strikkes rundt på en 40 cm rundpind.
1. Slå 20(22)24(26)28 masker op på pind nr. 10, saml
maskerne, sæt en markør ved omgangens begyndelse
og strik rundt. Strik 5 omgange rib. (1 ret, 1 vrang).
2. Næste omgang er 1. mønsterpind i mønster B. Skift
til pind 12 og strik ret, mens der tages jævnt ud til
32(32)32(40)40 masker.

2. Strik videre i mønster A. På hver retsidepind tages der 4
ærmemasker ind, ved at strikke 2 masker sammen både
foran og bagpå ærmedelen (ved siden af de 2 vrangmasker i samlingerne). Maskerne på ryg og forstykker
forbliver uændret.
3. Fortsæt til alle masker på ærmerne er brugt, og luk de
resterende masker af.
Montering
1. Sy sammen under armene og sy skuldersømmene (kan
eventuelt sys fra retsiden).
2. Hæft ender, gør trøjen fugtig og træk den i facon.

