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Materialer

Strikkefasthed, med 1 tråd af hver kvalitet

3 (3, 3, 4) nøgler Rainbow Bamboo fv 13
1 spole Metallic fv 333

1 rapport i bredden måler 7 cm = 18 m.
25 masker og 32 pinde på 10 cm i glatstrik

Rundpind 60 (80, 80, 80) cm/ 4 mm
Pinde 4 mm
Maskemarkører
Maskeholdere

Størrelse

Garnkvalitet

Bredde: 40 (44, 48, 52) cm
Længde: 45 (47, 49, 51) cm

Rainbow Bamboo, Hobbii
60% bomuld, 40% Bamboo viscose
/100 g = 250 meter
Metallic, Madeira
45% Polyamid, 55% Metallic Polyester/
1 spole = 1000 meter

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/ida-vest

S (M, L, XL)

Mål

Opskriftsinformation
Strik med 1 tråd af hver kvalitet.
Toppen strikkes med mønster over de midterste
masker på forstykke og ryg. Sidestykkerne og
skulderstropperne strikkes i retstrik.
Kroppen strikkes på rundpind til ærmegab og
resten strikkes frem og tilbage på pinde.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiiida

God fornøjelse!

Mønster, rundt på rundpinden
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1. omgang: ret
2. omgang: ret
3. omgang: (2 ret sm) 3 gange, *(slå om, 1 ret) 6 gange, (2 ret sm) 6 gange*, gentag fra * til
* til der er 12 masker tilbage, (slå om, 1 ret) 6 gange, (2 ret sm) 3 gange.
4. omgang: vrang
Mønster, frem og tilbage på pinde
1. pind: ret.
2. pind: vrang.
3. pind: (2 ret sammen) 3 gange, (slå om, 1 ret) 6 gange, *(2 ret sammen) 6 gange,
(slå om, 1 ret) 6 gange*, gentag fra * til * til der er 6 masker tilbage, (2 ret sammen) 3 gange.
4. pind: ret.

Opskrift
Krop
Slå 200 ( 220, 240, 260) masker op og strik rundt.
Strik 1 omgang vrang.
Marker sidesømme og mønster-rapporter
Sæt en markør i hver sidesøm = 100 (110, 120, 130) masker på hver side, derefter sættes
der en markør på hver side af de midterste 90 (108, 108, 126) masker på hhv ryg og
forstykke.
Strik retstrik i sidesømmene og mønster-rapporter over de midterste masker:
Strik 5 (1, 6, 2) ret, strik mønster til næste mønster-markør, 10 (2, 12, 4) masker ret, strik
mønster til næste mønster-markør, 5 (1, 6, 2) ret.
Fortsæt således med retstrik (1 omgang vrang og 1 omgang ret) i hver side og mønster til
arbejdet måler 29 (30, 31, 32) cm. Slut med den 4. omgang i mønsteret.

Forstykke
Ærmegab
Luk 10 (12, 14, 16) masker af i begyndelsen af de næste 2 pinde = 80 ( 86, 92, 98) masker.
Skift til pinde og strik mønster (frem og tilbage på pinde).
NB! Pas på at mønsteret passer i både højde og bredde.
Strik 13 ( 7, 10, 4) masker retstrik i siden, 54 (72, 72, 90) masker mønster, 13 (7, 10, 4)
masker retstrik i siden.

Hobbii Design, Sys Fredens - Ida - Copyright © 2020

Side 3

Fortsæt i mønster til arbejdet måler 38 (39, 40, 41) cm. Slut med den 4. omgang i mønsteret.
Herfra strikkes der retstrik over alle masker.
Strik 1 cm retstrik.
Halsudskæring
Strik 17 (19, 21, 23) ret, luk 46 (48, 50, 52) masker af, strik ret pinden færdig.
Skulder
Strik lige op til arbejdet måler 45 (47, 49, 51) cm.
Luk af.
Strik den anden skulder magen til.

Ryg
NB Pas på at mønsteret passer i både højde og bredde.
Strikkes som forstykket, men fortsæt med mønster til arbejdet måler 42 (43, 44, 45) cm.
Slut med den 4. omgang i mønsteret.
Herfra strikkes der retstrik over alle masker.
Strik 1 cm retstrik.
Halsudskæring
Strik 17 (19, 21, 23) ret, luk 46 (48, 50, 52) masker af, strik ret pinden færdig.
Skulder
Strik lige op til arbejdet måler 45 (47, 49, 51) cm.
Luk af.
Strik den anden skulder magen til.

Montering
Sy skuldersømmene sammen.
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