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MATERIALER

10 (11, 12, 12, 13, 13) nøgler Tweed Delight,
farve 08
Pinde 5 mm
2 hjælpepinde (strømpepinde) 5 mm til
montering af krave

STØRRELSE

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MÅL

Bredde: ca. 48 (52, 56, 60, 64, 68) cm
Længde, alle størrelser: 60 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Maskeholdere
Maskemarkører

GARNKVALITET
Tweed Delight, Hobbii
85% Wool, 10% Acrylic, 5% Viscose/
50 gram = 100 meter

Sweateren er bred og rummelig.
Der strikkes i rapporter med vaffel-mønster
og glatstrik skiftevis. Sjalskraven strikkes kun i
vaffel-mønster.
Ryg, forstykke og ærmer strikkes hver for sig.
Kraven sys sammen i nakken.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

STRIKKEFASTHED
18 masker og 26 pinde på 10 cm
i rapporter med vaffel-mønster

#hobbiidesign #hobbiivita

SPØRGSMÅL
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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Opskrift

RYG
Slå 86 (94, 100, 108, 116, 122) masker op.
Strik vaffel-mønster
Første og sidste maske strikkes ret på retten og vrang på vrangen = kantmasker.
1. pind, retten: 1 ret, *1 ret, 1 vrang*, gentag *-* til der er 1 maske tilbage, 1 ret.
2. pind, vrangen: 1 vrang, *ret over ret, vrang over vrang*, gentag *-* til der er 1 maske tilbage,
1 vrang.
3. pind, retten: alle masker ret.
4. pind, vrangen: 1 vrang, ret til der er 1 maske tilbage, 1 vrang.
Gentag disse 4 pinde til der er strikket 24 pinde i alt.
25. pind, retten: alle masker ret.
26. pind, vrangen: alle masker vrang.
Gentag 25. og 26. pind til der er strikket i alt 16 pinde = glatstrik.
Disse 40 pinde danner 1 rapport = ca. 15 cm.
Strik rapporter til arbejdet måler 60 cm = 4 rapporter. Luk af.

FORSTYKKE
Strikkes som ryggen (husk kantmasker) til der er strikket 2 hele rapporter og 24 pinde
vaffel-mønster = ca. 38 cm. Slut med ret-masker på en vrangside-pind.
Venstre side og venstre krave
Forstykket fortsættes i rapporter (med en kantmaske i sidesøm), og kraven strikkes kun i
vaffel-mønster (uden kantmaske ved forkanten).
NB Vær opmærksom på, at mønsteret passer.
Retten: strik forstykkets 29 (32, 35, 38, 42, 44) masker ret og kravens 28 (30, 30, 32, 32, 34)
masker i vaffel-mønster = 57 (62, 65, 70, 74, 78) masker, sæt de resterende masker i hvil.
NB Herfra skal der kun strikkes kantmasker i siden.
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Strik til der er 4 rapporter i alt og arbejdet måler ca. 60 cm. Slut med en vrangside-pind.
Retten: luk forstykkets 29 (32, 35, 38, 42, 44) masker af, og strik kravens 28 (30, 30, 32, 32, 34)
masker.
NB Herfra skal der kun strikkes kantmasker i nakken.
Strik til kraven måler ca. 9,5 (10, 10, 10,5, 10,5, 11) cm.
Slut med garnenden ved nakken (3. pind i mønsteret). Sæt maskerne på en maskeholder.
Højre side og højre krave
Forstykket fortsættes i rapporter, og kraven strikkes kun i vaffel-mønster.
NB Vær opmærksom på, at mønsteret passer.
Sæt nyt garn til og slå 28 (30, 30, 32, 32, 34) masker op med strikke-opslag til krave, hold
maskerne på højre pind og strik forstykkets 29 (32, 35, 38, 42, 44) masker = 57 (62, 65, 70, 74, 78)
masker.
NB Herfra skal der kun strikkes kantmasker i siden.
Strik denne side som venstre side til der er 4 rapporter i alt og arbejdet måler ca. 60 cm. Slut med
en vrangside-pind.
Retten: strik kravens 28 (30, 30, 32, 32, 34) masker og luk forstykkets 29 (32, 35, 38, 42, 44)
masker af.
NB Herfra skal der kun strikkes kantmasker i nakken.
Strik kraven lige op til den måler ca. 9,5 (10, 10, 10,5, 10,5, 11) cm. Slut med garnenden ved
nakken (2. pind i mønsteret). Sæt maskerne på en maskeholder.

MONTERING AF KRAVE
Sy skuldersømmene sammen med maskesting = 29 (32, 35, 38, 42, 44) masker.
Sy opslagskanten på højre krave fast på vrangen.
Sæt kravens masker på hver sin strømpepind = hjælpepind A og B. Læg de to dele sammen vrang
mod vrang. Flet maskerne sammen med pind 5 mm således:
Begynd yderst på kraven, *tag 1 maske vrang løs af på hjælpepind A og 1 maske vrang løs af på
hjælpepind B = 2 masker på pinden, luk af (træk den første over den anden)*, gentag * - * til alle
masker er lukket af.
Træk garnenden gennem masken og hæft. Sæt en markør i denne maske og sæt en markør midt
i nakken.
Kraven er ca. 4 cm længere end aflukningen i nakken.
Sy kraven fast langs nakken, idet den holdes til og markørerne er lige ud for hinanden.

ÆRMER
Slå 46 (48, 50, 50, 52, 54) masker op og strik rapporter som på ryggen (husk kantmasker).
Strik 4 pinde.
Udtagninger
Retten: 1 ret, 1 maske ud (= strik lænken drejet ret), strik til der er 2 masker tilbage, 1 maske ud,
1 ret.
Tag ud på hver 6. pind til der er 76 (78, 80, 80, 82, 84) masker.
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Strik lige op til arbejdet måler ca. 40 cm.
Luk af.
Strik et ærme magen til.

MONTERING
Sy ærmerne på sweateren. Sy ærme- og sidesømmene sammen.
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