Hr. Jensen - Sweater
No. 2014-201-2707
Sværhedsgrad: Øvet
Størrelser: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Bredde (nederste kant):
45 (47) 49 (51) 53 cm.
Strikkefasthed: 21 m x 28 p = 10 x 10 cm
Forkortelser:
m - maske
r - ret
vr - vrang
p - pind
arb - arbejdet
omg - omgang(en)

Pinde: Rundpind 80 cm og strømpepinde
3 mm og 4 mm
Maskeholder
Garn forbrug: Highland Wool
A: Deep Navy fv 12: 150, (200), 200,
(200), 250, (250) gram
B: Dark teal fv 15: 150, (150), 150, (150),
200, (200) gram
C: Verdigris fv 18: 150, (150), 150, (150),
200, (200) gram
Køb dit garn her:
http://shop.hobbii.dk/
hr-jensens-sweater
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Side 1

Mønster
Pind 1: farve A: 2 r, 2 vr, hele pinden
Pind 2: farve B: 2 vr, 2 r, hele pinden
Pind 3: farve C: 2 r, 2 vr, hele pinden
OBS ret- og vrangmasker kan snyde alt efter om der strikkes rundt eller frem og tilbage, men
der strikkes ALTID ret over vrang og omvendt.

Ryg- og forstykke
Arbejdet strikkes rundt på rundpind.
Slå 184 (208) 224 (248) 264 (288) m op på rundpind 3 mm med A Deep Navy.
Strik 5 cm rib = 2 r, 2 vr.
Skift til rundpind 4 mm og strik 1 omg ret samtidig med at der tages 12 (16) 12 (16) 12 (16)
m jævnt fordelt ind = 172 (192) 212 (232) 252 (272) m.
Sæt 1 mærke i begyndelsen af omg og 1 mærke efter 86 (96) 106 (116) 126 (136) m (disse
markerer siderne).
Fortsæt nu i mønster idet der skiftes farve på hver omgang.
Når arbejdet måler 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm, lukkes der 8 m af i hver side til ærmegab (dvs
4 m på hver side af begge mærker).
NB For- og rygstykke strikkes færdig for sig.

Forstykke
Strik over forstykkets 86 (96) 106 (116) 126 (136) m.
Fortsæt i mønster samtidig med at der lukkes af til ærmegab på hver p i hver side:
Luk af for 3 m 0 (0) 1 (1) 2 (3) gange, 2 m 0 (2) 2 (3) 3 (4) gange og 1 m 2 (2) 2 (4) 5 (4)
gange = 82 (84) 88 (90) 92 (94) m tilbage på p.
Når arbejdet måler 57 (59) 61 (63) 65 (67) cm, sættes de midterste 20 (20) 22 (22) 24 (24) m
på en maskeholder til hals.
Strik hver skulder færdig for sig - SAMTIDIG lukkes der af på hver p fra halsen: 2 m 2 gange
og 1 m 3 gange = 24 (25) 26 (27) 27 (28) m tilbage på skulderen.
Luk af når arbejdet måler 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm.
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Rygstykke
Strik som forstykket, men luk ikke af til hals før arbejdet måler 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm.
Nu lukkes de midterste 32 (32) 34 (34) 36 (36) m af. Hver skulder strikkes færdig for sig SAMTIDIG lukkes der 1 m af på næste p fra halsen = 24 (25) 26 (27) 27 (28) m tilbage på
skulderen.
Luk af når arbejdet måler 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm.

Ærme
Ærmerne strikkes rundt på strømpepinde.
Slå 48 (56) 56 (56) 56 (64) m op på strømpepind 3 mm med A Deep Navy.
Strik 6 cm rib: 2 r, 2 vr.
Skift til strømpepind 4 mm og fortsæt i mønster.
Sæt 1 mærke midt under ærmet.
Når arbejdet måler 10 cm, tages der 1 m ud på hver side af mærket.
Gentag udtagningen på hver 8. (9.) 7. (6.) 5. (6.) omg totalt 15 (13) 15 (17) 19 (17) gange =
78 (82) 86 (90) 94 (98) m.
Når arbejdet måler 54 (53) 52 (51) 50 (49) cm (kortere mål i større størrelse pga. længere
ærmekuppel og bredere skuldervidde) lukkes der 8 m af midt under ærmet.
Herefter strikkes ærmet færdig frem og tilbage på p - SAMTIDIG lukkes der af til
ærmekuppel i beg af hver p i hver side for: 2 m 3 gange og 1 m 3 (5) 6 (7) 9 (10) gange,
videre lukkes der 2 m af i hver side til arbejdet måler 61 cm, derefter lukkes der 4 m af
1 gang i hver side. Luk de resterende m af, arbejdet måler ca 62 cm i alle str.

Montering
Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i.

Hals
Strik ca. 85 til 95 m op rundt i halsen (inkl masker på maskeholder) på lille rundp 4 mm med
A Deep navy.
Strik 1 omg vrang, derefter strikkes 1 omg ret samtidig med at der tages ud jævnt fordelt til
96 (96) 104 (104) 112 (112) m.
Fortsæt med ca 2½ cm rib: 2 r, 2 vr. Luk af i rib.
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Side 3

God fornøjelse!
#hobbiifriends #swagknit #hrjensenssweater
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