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Materialer

Størrelse

5 (6, 7, 7, 8) nøgler Mohair Delight, fv 13

S (M, L, XL, XXL)

Pinde 4 mm og 5 mm
Maskeholdere
Markører

Mål

Garnkvalitet
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/ 50 g = 150 meter

Strikkefasthed
15 masker og 30 pinde = 10 cm i perlestrik
på pind 5 mm

Bredde: 52 (57, 62, 68, 73) cm
Længde: 50 (51, 52, 53, 54) cm

Opskriftsinformation
Ryg, forstykke og ærmer strikkes hver for sig.
Dette er en kort og bred model, så prøv
sweateren på for at måle ærmelængden.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiilene

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/lene-sweater

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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Perlestrik
1. pind: *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * til * pinden ud.
2. pind: strik vrang over ret og ret over vrang.
Gentag den 2. pind.

Ryg
Ribkant
Slå 81 (89, 97, 105, 113) masker op på pind 4 mm.
Strik rib således:
1. pind, vrangen: 1 vrang, *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * til * pinden ud.
2. pind, retten: 1 ret, *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * til * pinden ud.
Strik 5 cm rib.
Krop
Skift til pind 5 mm og strik perlestrik til arbejdet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm.
Luk af i perlestrik.

Forstykke
Strikkes som ryg til arbejdet måler 42 (43, 44, 45, 46) cm. Slut med en vrangsidepind.

Halsudskæring
Venstre side
Retten: strik 34 (38, 41, 44, 48) masker, sæt de resterende masker i hvil på pinden.
Vrangen: luk 4 masker af og strik pinden ud.
Retten: perlestrik.
Vrangen: luk 3 masker af og strik pinden ud.
Retten: perlestrik.
Vrangen: luk 3 masker af og strik pinden ud = 24 (28, 31, 34, 38) masker til skulder.
Strik lige op til arbejdet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm.
Luk skulderens 24 (28, 31, 34, 38) masker af.
Luk de midterste 13 (13, 15, 17, 17) masker af.
Højre side
Retten: sæt garn til og strik de resterende 34 (38, 41, 44, 48) masker.
Vrangen: perlestrik.
Retten: luk 4 masker af og strik pinden ud.
Vrangen: perlestrik.
Retten: luk 3 masker af og strik pinden ud.
Vrangen: perlestrik.
Retten: luk 3 masker af og strik pinden ud.
Vrangen: perlestrik.
Strik lige op til arbejdet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm.
Luk skulderens 24 (28, 31, 34, 38) masker af.
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Ærme
Slå 41 (41, 43, 45, 45) masker op på pind 4 mm.
Strik rib således:
1. pind, vrangen: 1 vrang, *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * til * pinden ud.
2. pind, retten: 1 ret, *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * til * pinden ud.
Strik 5 cm rib.
På den sidste pind tages 10 masker jævnt ud = 51 (51, 53, 55, 55) masker.
Udtagninger
Skift til pind 5 mm og strik perlestrik.
Strik 15 pinde.
Næste pind: Tag 1 maske ud (strik lænken mellem maskerne drejet ret) i hver side = 53 (53,
55, 57, 57) masker. Maskerne strikkes i perlestrik på næste pind.
Tag ud på hver 16. pind til der er 61 (61, 63, 65, 65) masker.
Strik lige op til ærmet måler ca. 42 cm.
NB Det er en bred model, så mål sweateren for korrekt længde på ærmet.
Luk af.
Strik det andet ærme magen til.

Montering og halskant
Sy venstre skulder sammen.
Strik fra retsiden ca. 90 - 100 masker op i halsudskæringen på pind 4 mm.
Strik 5 pinde rib.
Luk løst af i rib.
Sy den anden skulder og halskanten sammen.
Sy ærmerne på sweateren. Sy ærme- og sidesømmene sammen.
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