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Materialer

5 (7) 8 (9) nøgler Woolpower Big, fv 07 (farve
A)
1 (2) 2 (2) nøgler Woolpower Big, fv 02 (farve
B)
Rundpind 7 mm og 8 mm på 80 cm
Rundpind 7 mm og 8 mm på 40 cm
eller
strømpepinde 7 mm og 8 mm til ærmer

Størrelse
S (M) L (XL)

Mål
Længde: 63 (65) 67 (70) cm
Bredde: 45 (50) 55 (59) cm

Opskriftsinformation

Hashtags til sociale medier

Denne sweater har flerfarvestrik på
bærestykket og kræver derfor lidt
erfaring. Det er dog et godt
begynderprojekt, hvis du har erfaring i at
strikke, men endnu ikke har prøvet
flerfarvestrik. Sweateren strikkes rundt
nedefra. Ærmerne kan strikkes på enten
strømpepinde (mindst 20 cm lange) eller
med teknikken magic loop på rundpind.
Hvis ikke du allerede er bekendt med
princippet af farvedominans ved
flerfarvestrik, så prøv at finde nogle
oplysninger om det på nettet før du går i
gang. Farvedominans har indflydelse
på, hvor tydeligt mønstret står frem.

#cellesweater #myfavouritestitches
#hobbiifriends

Teknikker

Garnkvalitet
Woolpower Big, Happy Sheep
100% uld / 100 g = 75 meter

Strikkefasthed
11 masker x 15 pinde på 10 cm på
pind 8 mm i glatstrik

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

Du kan finde videoer af teknikker brugt i
opskriften her:
Magic Loop
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaI
lfMHMg

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys opskriftens navn og nummer.
God fornøjelse!
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Trøjen strikkes rundt på rundpind og nedefra op.

For- og bagstykke (strikket rundt)
Slå 100 (110) 120 (130) masker op med farve A på 80 cm rundpind 7 mm. Sæt en
maskemarkør mellem omgangens første og sidste maske. Strik rundt i rib (1 ret, 1 vrang)
indtil arbejdet måler ca. 3 cm.
Skift til rundpind 8 mm og fortsæt i glatstrik.
Strik rundt i glatstrik indtil arbejdet måler 35 (37) 39 (42) cm. Luk 8 masker af til hvert
ærmegab på følgende måde: Luk 4 masker af, strik 42 (47) 52 (57) masker ret, luk 8 masker
af, strik 42 (47) 52 (57) masker ret, luk 4 masker af. Du burde nu have 84 (94) 104 (114)
masker i alt på pinden.
Læg arbejdet til side og fortsæt med ærmerne.

Ærmer
Slå 26 (28) 30 (32) masker op på den korte rundpind eller strømpepindene 7 mm. Sæt en
maskemarkør i starten af omgangen mellem første og sidste maske. Strik rundt i rib (1 ret, 1
vrang) indtil arbejdet måler ca. 3 cm.
Skift til rundpind/strømpepinde 8 mm og fortsæt i glatstrik. Tag ud på hver side af
maskemarkøren for ca. hver 8. (7.) 7. (7.) cm. Gentag udtagningen indtil du har taget ud i alt
4 (4) 5 (5) gange (= 34 (36) 40 (42) masker).Fortsæt indtil ærmet måler 43 (43) 44 (44) cm.
Luk nu 8 masker af under ærmet (dvs. der lukkes 4 masker af på hver side af
maskemarkøren) (= 26 (28) 32 (34) masker).
Læg ærmet til side og strik et ærme til på samme måde.

Bærestykke
Sæt alle masker fra både kropsdelen og begge ærmer sammen på rundpinden. Nu har du i
alt 136 (150) 168 (182) masker på pinden. Juster på næste omgang maskeantallet med +4
(0) +2 (-2) masker, så du ender med følgende antal masker: 140 (150) 170 (180) masker.
Strik nu efter diagrammet med farve A og B. Gentag diagrammet 14 (15) 17 (18) gange per
omgang og tag ind som vist på diagrammet (husk, at diagrammets begyndelse er nederst til
højre!). Når du har strikket diagrammet, har du 70 (75) 85 (90) masker tilbage på pinden.
Strik en omgang ret. Reducer maskeantallet jævnt fordelt på næste omgang med 12 (15) 23
(26) masker. Du har nu 58 (60) 62 (64) masker tilbage.

Halskant
Skift til pind 7 mm, strik rib (1 ret, 1 vrang) ca. 3 cm og luk løst af med ret over ret og vrang
over vrang.
Hæft ender og sy hullerne under ærmerne.
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Rigtig god fornøjelse med din nye sweater!
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