Nougat - Sweater
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Materialer

Størrelse

6 (6, 7, 7) nøgler BabyWool, fv 02
8 (8, 9, 10) nøgler BabyWool, fv 18

S (M, L, XL)

Rundpind 80 cm, 5 mm og 6 mm
Maskeholder med wire, 2 stk
Maskemarkører

Garnkvalitet

Mål, målt med lidt stræk

Bredde: 42 ( 46, 50, 54) cm
Længde: 60 (60, 60, 60) cm

Opskriftsinformation

22 masker og 21 omgange på 10 cm med
2 tråde i drejet rib på pind 6 mm

Sweateren er strikket i drejet rib, og vil derfor give
sig i bredden. Vælg størrelse efter S til XL.
Sweateren er strikket på rundpind, oppefra og
ned, så her kan størrelsen/bredden reguleres.
Der strikke med 2 tråde. Først med 2 tråde
råhvid, så 1 tråd i hver farve råhvid/beige og til
sidst 2 tråde beige.

Køb garnet her

Teknikvideoer

http://shop.hobbii.dk/nougat-sweater

Magic loop:
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg

BabyWool, Happy Sheep
100% wool/ 50 g = 165 meter

Strikkefasthed, målt med lidt stræk

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiinougat

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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Forklaringer
Udtagninger
Ret-udtagning: strik lænken mellem de næste masker op og strik den drejet ret.
vrang-udtagning: strik lænken mellem de næste masker op og strik den drejet vrang
Indtagning, i rib
Strik, til og med en ret-maske. Tag 2 masker ret løs af (samtidig), strik 1 maske
vrang, træk de 2 løse masker over.
Der er nu taget 2 masker ind og der er 3 ret-masker ved siden af hinanden.
Disse strikkes som ret-masker til næste indtagning.
Indtagning, i ret-masker
Strik, til de 3 ret-masker. Tag 2 masker ret løs af (samtidig), strik 1 maske
1 drejet ret, træk de 2 løse masker over.
Der er nu taget 2 masker ind og der er igen rib på hele omgangen.

Opskrift
Halskant
Alle størrelser
Slå 104 masker op på rundpind 6 mm med 2 tråde råhvid.
Strik rundt (med Magic Loop) i drejet rib: 1 drejet ret, 1 vrang.
Strik til kraven måler 4 cm.
Bærestykke
Sæt en markør omkring den første maske, tæl 13 masker frem (ærme), sæt en markør
omkring den næste maske, tæl 37 masker frem (ryggen), sæt en markør omkring den næste
maske, tæl 13 masker frem (ærme), sæt en markør omkring den næste maske, tæl 37
masker frem (forstykke) = 4 markerede masker (M-maske).
NB Der tages ud på hver side af disse masker, så der dannes en markeret maske langs
raglan-udtagningerne.
1. omgang: mellem den sidste og første maske på omgangen strikkes lænken op og den
strikkes drejet ret (= ret-udtagning), strik drejet ret i M-masken, strik lænken op mellem de
næste masker op og strik den drejet ret (= ret-udtagning),
*strik til M-masken, 1 ret-udtagning, strik M-masken, 1 ret-udtagning*, gentag fra * til * til der
er taget ud på hver side af alle M-masker = 8 masker ud = 112 masker.
2. omgang: strik som maskerne viser.
3. omgang: mellem den sidste og første maske på omgangen strikkes lænken op og den
strikkes drejet vrang (= vrang-udtagning), strik drejet ret i M-masken, strik lænken op mellem
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de næste masker op og strik den drejet vrang (= vrang-udtagning),
*strik til M-masken, 1 vrang-udtagning, strik M-masken, 1 vrang-udtagning*, gentag fra * til *
til der er taget ud på hver side af alle M-masker = 8 masker ud = 120 masker.
4. omgang: strik som maskerne viser.
Gentag disse 4 omgange til der strikket 40 omgange med råhvid.
Udskift den ene råhvide tråd med en beige = mix farvet.
Fortsæt med udtagninger til der er 59 (65, 71, 77) masker på ærmet, 83 (89, 95, 101)
masker på hhv ryg og forstykke + 4 M-masker = 288 (312, 336, 360) masker.
Slut med en omgang uden udtagninger.
Her deles arbejdet til ærmer og krop
Sæt ærmets 59 ( 65, 71, 77) masker + 1 M-maske i hver side på en maskeholder med wire
eller en tråd, slå 11 (13, 15, 17) masker op med halv-stik, strik ryggen, sæt ærmets 59 ( 65,
71, 77) masker + 1 M-maske i hver side på en maskeholder med wire eller en tråd, slå 11
(13, 15, 17) masker op med halv-stik, strik forstykket = 188 (204, 220, 236) masker til krop.
Strik lige op til der er strikket 40 omgange med mix fraver.
Udskift den ene hvide tråd med en beige = ensfarvet beige.
Strik lige op til der er strikket 30 omgange med beige.
Skift til rundpind 5 mm.
Fortsæt i drejet rib til der i alt er strikket 40 omgange beige. Luk løst af i drejet rib.
Ærmer
Strik 11 (13, 15, 17) masker op i ærmegabet på kroppen = 72 (80, 88, 96) masker.
Strik rundt i drejet rib med mix farver og Magic Loop (evt strømpepinde).
Sæt en markør midt under ærmet.
På den første omgang strikkes 2 masker sammen på hver side af de opstrikkede masker.
Tag ind på hver 8. omgang, se forklaringen først i opskriften.
Tag ind i alt 8 gange til der er 54 (62, 70, 78) masker, men SAMTIDIG, når der er strikket 40
omgange i alt med mix farver fortsættes der med 2 tråde beige.
Strik til der er strikket 30 omgange med beige = 54 (62, 70, 78) masker.
Skift til rundpind 5 mm.
Fortsæt i drejet rib til der i alt er strikket 40 omgange beige. Luk løst af i drejet rib.
Strik det andet ærme magen til.
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