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Forbug, ngl.:
Molly Fine, fv 19:

6

(6)

7
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8

Rundpind (40 og 80 cm):
Strømpepinde:

6 og 7 mm
6 og 7 mm

Kvalitet:

Strikkefasthed:

Mayflower Molly Fine, 100 % uld.
14 m på p 7 = 10 cm

Sweateren starter på rundpind forneden og strikkes rundt op til ærmegabet, hvor arb deles og hver del strikkes færdig hver for sig. Ærmerne strikkes oppefra og ned.
Ryg og forstykke:

Ærmer, læs hele afsnittet inden du starter:

Slå på rundp 6 (80 cm), 124 (136) 148 (160) 172 m op og strik

Strik med rundp 7 (40 cm), 34 (38) 38 (42) 42 m op inden-

5 cm rib 2 r – 2 vr. Skift til rundp 7 (80 cm) og glatstrikning.

for aflukningerne i begge sider. Marker midten.

Strik lige op til arb måler 35 (35) 36 (36) 37 cm. Nu lukkes

Strik glatstrikning og slå følgende m op i begge sider: 2 x 2

til ærmegab således: Strik 59 (65) 71 (77) 83 m, luk 6 m af,

m og 4 x 1 m (gælder alle str.)

strik 56 (62) 68 (74) 80 m, luk 6 m af. Strik hver del færdig

Samtidig dannes puffet således:

hver for sig.

På 1. p vr, strikkes der udtagninger over de midterste 10 m =
20 m. Strik 1 p ret over alle m.

Ryggen:

På næste vrp strikkes der udtagninger over de midterste 12

Fortsæt i glatstrikning og luk i begge sider til ærmegab for

m = 24 m.

2 x 2 m og 4 x 1 m (gælder alle str.) = 40 (46) 52 (58) 64

Når alle udtagninger er strikkes er der 72 (76) 76 (80) 80 m.

m. Fortsæt lige op til arb måler 54 (55) 56 (57) 58 cm. Nu

Efter de sidste udtagninger i begge sider er strikket, fort-

lukkes de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m af til halsudskæ-

sættes rundt på rundpinden, marker omg’s start.

ring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere

Fortsæt rundt i glatstrikning, men tag på 4. omg ind såle-

ved halsen for 1 x 2 m. Lad de resterende 9 (11) 13 (15) 17 m

des:

hvile til skulder. Strik den anden side på samme måde, blot

2 r sm, strik til der mangler 2 m før markøren, 1 m løs af, 1 r,

modsat.

træk den løse m over. Gentag disse indtagninger på hver 4.
omg til ærmet fra samlingen måler 25 (25) 26 (26) 27 cm.

Forstykket:

Strik til strømpepinde nr. 6 mm og rib 2 r – 2 vr, men tag på

Fortsæt i glatstrikning og luk til ærmegab som på ryggen.

1. omg ind jævnt fordelt til 36 (36) 40 (40) 40 m. Når ribben

Fortsæt lige op til hele arb måler 46 (47) 48 (49) 50 cm. Nu

måler 10 cm lukkes af.

lukkes de midterste 10 (12) 14 (16) 18 m af til halsudskæring

Strik det andet ærme magen til.

og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere ved
halsen for 1 x 2 m og 4 x 1 m. Når arb måler det samme

Montering: Sy sømmene under begge ærmer.

som ryggen, hviler de resterende 9 (11) 13 (15) 17 m. Strik
den anden side på samme måde, blot modsat.

Halskant: Strik med rundp 6 (40 cm) 68 (72) 76 (80) 84 m
op langs halsudskæringen. Strik 10 cm rib 2 r – 2 vr. Luk af.

Strik skulderne sammen:
Læg skuldermaskerne ret mod ret, tag en 3. p og strik m ret
sammen 2 og 2 og luk af samtidig.

Buk halskanten om og sy til med løse kastesting.

