Tender Tallulah
No. 2030-204-3942

Størrelser: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)
Omkreds (Kropsmål): ca. 80 (84-88) 92-96
(100-104) 110-116 (122-128) 134-140
(146-152) cm
Overvidde (Blusemål): ca. 88 (97) 104 (114)
126 (136) 148 (160) cm
Længde: Ryg: ca. 54 (56) 58 (60) 62 (64) 65
(67) cm. Foran: ca. 49 (51) 53 (55) 57 (59) 60
(62) cm
Armlængde: ca 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45
(44) cm
Pinde: 5 mm og 6 mm. Ekstra pind 5 mm
Rundpinde: 5 mm / 60 cm
Strikkefasthed: ca. 12 m og 19 pinde i
hulmønster med 2 tråde på pind 6 mm = 10 x
10 cm.

NB Lav en strikkeprøve så du har styr på
strikkefastheden. Byt evt. til mindre eller
større pinde. Mål også strikkefastheden
undervejs.
Garn:
Fv 1: Mohair Delight (#17): 4 (4) 5 (5) 6 (7) 7
(8) nøgler
Fv 2: Rainbow Cotton 8/4 (#061): 4 (4) 5 (5) 6
(7) 7 (8) nøgler
Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/tender-tallulah
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Forklaringer:
Kantmaske (kantm) = Den første og sidste maske på hver pind strikkes ret.
Tag 1 m ud = Løft lænken drejet op mellem 2 masker og strik den ret eller i mønster.
Tag 1 m ind = Strik de 2 første m ret sammen i bagerste maskeled. Strik de 2 sidste masker ret
sammen.
RYG
Med 1 tråd i fv 1 og 1 tråd i fv 2, slå 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m op på pind 5 mm. Strik
rib: 2 ret / 3 vrang indenfor kantmaskerne i hver side. NB Første pind = vrangsiden. Start ribben
med 2 vrang / 3 ret.
Strik 7 cm og tag 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m ind jævnt fordelt på sidste omgang fra vrangsiden = 59
(63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Skift til pind 6 mm og strik mønster efter diagram indenfor 1 (3)
2 (4) 4 (3) 3 (3) m i hver side (= kantm + 0 (2) 1 (3) 3 (2) 2 (2) m glatstrik). Når arbejdet måler 51
(53) 55 (57) 59 (61) 62 (64) cm., lukkes de midterste 17 (17) 19 (19) 21 (21) 23 (23) m af til
nakke, og hver side strikkes færdigt hver for sig.
Venstre side: Luk yderligere 2-1 m af på hver anden pind fra retsiden. På næste omgang fra
retsiden, lad skuldermaskerne hvile på en tråd eller maskeholder.
Højre side: Strikkes som venstre del men luk af fra vrangsiden. Lad skuldermaskerne hvile på
en tråd eller maskeholder.
FORSTYKKE
Med 1 tråd i fv 1 og 1 tråd i fv 2, slå 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m op på pind 5 mm. Strik
5 omgange rib som på ryggen. Tag 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m ind jævnt fordelt på sidste omgang
fra vrangsiden = 59 (63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Skift til pind 6 mm og strik mønster efter
diagram indenfor 1 (3) 2 (4) 3 (3) 3 (3) m i hver side (= kantm + 0 (2) 1 (3) 2 (2) 2 (2) m
glatstrik). Når arbejdet måler ca. 40 (42) 44 (46) 48 (50) 51 (53) cm., lukkes de midterste 11 (11)
13 (13) 15 (15) 17 (17) m af til hals, og hver side strikkes færdigt hver for sig.
Venstre del: Luk yderligere 2-2-1-1 m af til halsudskæring på hver anden omgang fra
vrangsiden. Ved 49 (51) 53 (55) 57 (59) 60 (62) cm sættes maskerne i hvil.
Højre del: Strikkes som højre del men spejlvendt. Luk af fra retsiden.
ÆRMER
Med 1 tråd i fv 1 og 1 tråd i fv 2, læg 28 (28) 28 (30) 30 (30) 32 (32) m op på pind 5 mm og strik
5 omgange rib: 1 ret / 1 vrang indenfor kantmaskerne i hver side. Tag 31 (33) 33 (33) 33 (35) 33
(33) m ud jævnt fordelt på sidste omgang = 59 (61) 61 (63) 63 (65) 65 (65) m. For at få alle
udtagninger med må der indimellem laves dobbelt udtagninger 3 (5) 5 (5) 5 (5) 3 (3) gange.
Skift til pind 6 mm og strik mønster efter diagram indenfor 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) m i hver side (=
kantm + 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (3) m glatstrik). Når arbejdet måler ca. 12 cm, tag 1 m ind i hver side
inden for kantm. Gentag indtagningerne på hver 7. omgang 6 (6) 0 (6) 1 (1) 0 (0) gange mere,

Hobbii Friends - Sanna Mård Castman - Soolorado - Copyright © 2021

Side 2

derefter på hver 9. omgang 0 (0) 3 (0) 4 (4) 4 (3) gange og derefter på hver 11. omgang 0 (0) 2
(0) 0 (0) 0 (1) gange.
Der er nu 45 (47) 49 (49) 51 (53) 55 (55) m på pinden.
HUSK at når man tager masker ind i et hulmønster skal et omslag modsvare en indtagning.
Hvis det ikke er tilfældet når indtagningen skal laves, skal der strikkes glatstrik i stedet.
Når ærmet måler 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45 (44) cm. fra opslagskanten lukkes alle masker af fra
retsiden.
MONTERING
Spænd delene ud i rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre.
Strik skuldrene sammen: Du har brug for 3 x pind 5 mm. Sæt ryggens og forstykkets masker på
hver sin pind. Tag pindene i venstre hånd med hver dels vrangside udad.
Med en pind i højre hånd, strik første m fra hver pind ret sammen. Strik de næste m fra hver p
ret sammen og løft den første maske over. Gentag pinden ud.
HALSKANT: Fra retsiden, indenfor kantm og med 1 tråd i fv 1 og 1 tråd i fv 2, strik 70 (70) 75
(75) 80 (80) 85 (85) m op langs halsudskæringen og strik rundt i rib: 2 ret / 3 vrang. Strik 6
omgange og luk af i rib.
Mål ud til ærmegab på 17½ (18) 19½ (19½) 20 (20½) 20½ (21) cm på hhv. For -og rygstykke.
Sy ærmerne fast og sy side -og ærmesømme sammen lige indenfor kantmaskerne.
DIAGRAM
Diagrammet nedenfor viser hver omgang fra retsiden.
Første omgang = retside.
Strik vrang på alle vrangsider.
Start ved pilen ”Start her” og gentag X-X, afslut ved pilen ”Afslut her”:
Omgangene: Start ved pilen ”Start her” og gentag omgangene X-X.
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Rigtig god fornøjelse!
Sanna Mård Castman - Soolorado
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