Emma Cardigan
No. 2004-194-5108

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

Side 1

Materialer

Størrelse

1 (1, 1, 1) nøgle Winter Glow fv 04
3 (3, 3, 4) nøgler Diablo fv 21

S (M, L, XL)

Mål
Rundpind 6 mm og 8 mm på 80 cm
Delbar lynlås 30 cm

Bredde: 47 (50, 53, 56) cm
Længde: 48 (49, 50, 51) cm

Garnkvalitet

Opskriftsinformation

Winter Glow, Hobbii
51% Wool, 49% Acryl/
200 g = 700 m
Diablo, Hobbii
30% Mohair, 30% Nylon, 40% Acryl /
25 g = 225 meter

Der strikkes med en tråd af hver
garnkvalitet = 2 tråde.
Cardiganen strikket i et stykke til
ærmegab. Forstykker og ryggen strikkes
færdige hver for sig. Ærmerne strikkes
oppefra og ned. Der er ribkanter i taljen og
på ærmerne. Lynlåsen sys i til sidst.

Strikkefasthed
13 masker og 16 pinde på 10 cm på
pind 8 mm og 2 tråde

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiiemma

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/emma-cardigan

Teknikker
Du kan finde videoer af teknikker brugt i
opskriften her:
I-cord-kant hhttps://www.youtube.com/watch?v=LejPnc
CIjjY&t=
3-pinds-aflukning https://www.youtube.com/watch?v=PrfMXu
XkXBQ&t=
Magic Loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfM
HMg&t

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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Kantmasker på forstykkerne
De 3 første masker på forstykkerne er kantmasker.
Løft 3 masker løst af med garnet foran arbejdet på vrangsiden og med garnet bagved
arbejdet fra retsiden.

Krop
Ribkant
Slå 122 (128, 134, 140) masker op på rundpind 6 mm og strik 4 cm rib *1 ret, 1 vrang*, frem
og tilbage på rundpinden.
Forstykker og ryg
Skift til rundpind 8 mm og strik frem og tilbage i glatstrik til arbejdet måler 28 cm. Slut med en
retside-pind.
Inddel til forstykker og ryg.
Fra vrangsiden strikkes 28 (29, 30, 31) masker, luk 6 masker af, strik 54 (58, 62, 66) masker,
luk 6 masker af, strik pinden ud = 28 (29) 30 (31) masker.
Højre forstykke
Ærmegab
1. pind, retten: strik til der er 3 masker tilbage, 2 masker ret sammen, 1 ret.
2. pind, vrangen: vrang.
3. pind: strik til der er 3 masker tilbage, 2 ret sammen, 1 ret.
4. pind: vrang.
Der er nu 26 (27, 28, 29) masker.
Halsudskæring
1. pind, retten: løft kantmaskerne af, strik 2 ret sammen, strik pinden ud.
2. pind, vrangen: vrang.
Gentag disse to pinde til der er 18 (19) 20 (21) masker tilbage på pinden.
Strik lige op til ærmegabet måler ca. 22 (23, 24, 25) cm. Lad maskerne hvile.
Venstre forstykke
Ærmegab
1. pind, retten: 1 ret, strik 2 ret sammen, strik pinden ud.
2. pind,vrangen: vrang.
3. pind: 1 ret, strik 2 ret sammen, strik pinden ud.
4. pind: vrang.
Der er 26 (27, 28, 29) masker. Sæt maskerne på en maskeholder.
Halsudskæring
1. pind, retten: ret.
2. pind, vrangen: løft kantmaskerne af, strik 2 vrang sammen, strik pinden ud.
Gentag disse to pinde til der er 18 (19, 20, 21) masker tilbage på pinde.
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Strik lige op til ærmegabet måler ca. 22 (23, 24, 25) cm.
Sæt maskerne på en maskeholder.
Ryg
Der tages ind til ærmegab i begge sider på ryggen.
1. pind, retten: 1 ret, 2 masker ret sammen, strik ret pinden ud.
2. pind: 1 vrang, strik 2 masker vrang sammen, strik vrang pinden ud.
3. pind: 1 ret, 2 masker ret sammen, strik ret pinden ud.
4. pind: 1 vrang, 2 masker vrang sammen, strik vrang pinden ud.
Der er nu 50 (54) 58 (62) masker.
Strik lige op til ryggen måler 47 (48) 49 (50) cm. Lad maskerne hvile.
NB Skuldersømmen ligger 2 cm nede på ryggen.
Skuldre
Strik højre skulder sammen med ryggen, således:
Læg arbejdet sammen, ret mod ret, luk af med 3.pinds-aflukning.
Strik venstre skulder sammen med ryggen på samme måde.
Sæt de resterende masker på en maskeholder til nakke.
Nakke
Luk maskerne af med icord-kant.
Sæt maskerne i nakken på en pind, slå 3 masker op med strikkeopslag, i højre side fra
retten.
Sæt de 3 nye masker over på pinden, *strik 2 ret, strik 2 masker drejet ret sammen, sæt de
3 masker tilbage på pinden*, gentag fra * - * til alle masker er lukket af.

Ærmer
Strik 58 (60, 62, 64) masker op i ærmegabet på rundpind. Begynd ved bunden af
ærmegabet.
Strik glatstrik med magic loop rundt på rundpinden. Sæt en markør midt under ærmet.
Strik 4 omgange glatstrik.
Begynd indtagninger:
Tag ind på hver side af markøren, således: strik til 2 masker før markøren, strik 2 masker ret
sammen, 2 masker drejet ret sammen.
Tag ind på hver 6. omgang, i alt 10 gange, til der er 38 (40) 42 (44) masker. Strik til ærmet
måler ca. 42 cm. På næste omgang tages jævnt 4 masker ind = 34 (36) 38 (40) masker.
Ribkant
Skift til rundpind 6 mm og strik 4 cm rib, 1 ret, 1 vrang. Luk løst af i rib.
Strik det andet ærme magen til.
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Lynlås
Sæt lynlåsen fast med knappenåle langs forkanterne, fra bunden til indtagningerne til v-hals.
Sy på symaskinen med lange sting.
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