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Materialer

Størrelse

6 (6, 7) nøgler Mohair Delight, farve 20
1 cone Glitter ‘deluxe’, farve Winter Red
Rundpinde 3,5 mm og 4,5 mm / 80 cm
Maskemarkører

S (M, L)

Garnkvaliteter
Mohair Delight, Hobbii
50% mohair, 50% akryl / 50 g = 150 meter
Glitter ‘deluxe’, Go Handmade
100% polyester/ 100 g = 7000 meter

Strikkefasthed
20 masker og 26 omgange/pinde = 10 cm
i mønsterstrik på pind 4,5 mm med 2 tråde

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

Mål
Bredde: 45 (55, 65) cm
Længde: 46 (48, 50) cm

Opskriftsinformation
Der strikkes med 1 tråd Mohair Delight og 1 tråd
Glitter ‘deluxe’ = 2 tråde.
Blusen strikkes nedefra og op. Kroppen strikkes
rundt. Når skuldersømmene er syet sammen,
strikkes masker op til ærmerne.
OBS. Blusen strikkes med vrangsiden yderst og
skal vendes til sidst. Vær især opmærksom på
dette ved montering, og når der strikkes masker
op til ærmer.
Dette er en kort og bred model, så prøv eventuelt
blusen på for at måle ærmelængden.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiichristy

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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Mønster rundt
1. omgang: *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * til *.
2. omgang: Ret.
Gentag 1.-2. omgang.
Mønster frem og tilbage
Vrangside-pind: *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * til *.
Retside-pind: Ret.

Krop
Slå 180 (220, 260) masker op på rundpind 3,5 mm.
Strik rib: *1 drejet ret, 1 vrang*.
Strik i alt 7 omgange rib.
Vend arbejdet.
Skift til pind 4,5 mm og strik mønster rundt til arbejdet måler 28 (29, 30). Her deles arbejdet
til for- og bagstykke. Antal masker på for-/bagstykke = 90 (110, 130) masker.

Bagstykke
Fortsæt med at strikke mønster frem og tilbage til arbejdet måler 46 (48, 50) cm.
Skuldre og nakke
Sæt maskemarkør efter 23 (31, 39) masker fra hver side af til skulder.

Forstykke
Strikkes som bagstykke til arbejdet måler 40 (42, 44) cm.
Halsudskæring
Venstre skulder
Fortsæt med mønster frem og tilbage.
Retside-pind: Strik 32 (40, 48) masker, sæt de resterende masker i hvil på pinden.
Vrangside-pind: Luk 5 masker af og strik pinden ud.
Retside-pind: Ret
Vrangside-pind: Luk 4 masker af og strik pinden ud = 23 (31, 39) masker af til skulder.
Strik lige op til arbejdet måler 46 (48, 50) cm.
Luk skulderens 23 (31, 39) masker af.
Sæt midterste 26 (30, 34) masker på en maskeholder.
Højre skulder
Vrangside-pind: Sæt garn til og strik de resterende 32 (40, 48) masker.
Fortsæt med mønster frem og tilbage.
Retside-pind: Luk 5 masker af og strik pinden ud.
Vrangside-pind: Strik mønster frem og tilbage.
Retside-pind: Luk 4 masker af og strik pinden ud = 23 (31, 39) masker af til skulder.
Strik lige op til arbejdet måler 46 (48, 50) cm.
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Luk skulderens 23 (31, 39) masker af.
Sy skuldersømmene sammen.
OBS. Vær opmærksom på, at den færdige models retside er arbejdets vrangside, dvs. at
arbejdets vrangsider skal ligge mod hinanden, når skuldersømmene sys sammen.

Ærme
Strik 76-80 masker op fra vrangsiden af arbejdet. Vend derefter arbejdet, så arbejdets
retside vender udad. Strik rundt med magic loop.
Strik mønster rundt til ærmet måler 40 cm.
Vend arbejdet.
Skift til rundpind 3,5 mm og tag 26-30 masker ind jævnt fordelt = 50 masker.
Strik 7 omgange rib: *1 drejet ret, 1 vrang*.
Luk af.
Strik det andet ærme magen til.

Halskant
Strik fra arbejdets vrangside ca. 100-110 masker op i halsudskæringen på rundpind 3,5 mm.
Strik 7 omgange rib: *1 drejet ret, 1 vrang* (magic loop).
Luk løst af i rib.
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