STRIKKEOPSKRIFT

Willa
Sweater - Pink Collection
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIALER

STØRRELSE

Jumperpinde 6 mm
Rundpind 40 cm / 6 mm til krave
Snoningspind
Markører

MÅL

4 (5, 5, 5, 6, 6) ngl Mohair Delight, fv 17

XS (S, M, L, XL, XXL)

Bredde: 41 (44, 47, 52, 55, 61) cm
Længde: 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm

OPSKRIFTSINFORMATION

GARNKVALITET
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/
50 g = 150 meter

STRIKKEFASTHED
14 masker og 19 pinde på 10 cm i glatstrik

Ryg, forstykke og ærmer strikkes hver for sig,
frem og tilbage på pinde.
Der strikkes snoning på forstykket.
Delene syes sammen, og der strikkes en
rullekrave på rundpind til sidst.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiwilla

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
Ribkant
Slå 57 (61, 65, 73, 77, 85) masker op og strik rib således:
1. pind, vrangen: 1 vrang, *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * - * pinden ud.
2. pind, retten: 1 ret, *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * - * pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til ribkanten måler ca. 5 cm. Slut med en vrangside-pind.
Krop
Fortsæt i glatstrik.
Strik 1 ret, tag 1 maske ud (strik lænken mellem maskerne drejet ret op), strik pinden ud = 58 (62,
66, 74, 78, 86) masker.
Strik lige op til arbejdet måler ca. 50 (51, 52, 53, 54, 55) cm.
Slut med en vrangside-pind.
Luk alle masker af.
NB Ryggen er kortere end forstykket.

FORSTYKKE
Ribkant
Slå 57 (61, 65, 73, 77, 85) masker op og strik rib således:
1. pind, vrangen: 1 vrang, *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * - * pinden ud.
2. pind, retten: 1 ret, *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * - * pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til ribkanten måler ca. 5 cm. Slut med en vrangside-pind.
NB Der strikkes en snoning midt på forstykket. Snoningen strikkes over 12 masker med
2 vrang-masker på hver side.
Krop
Fortsæt i glatstrik og inddeling til snoning og tag 5 masker ud således:
Retten: 1 ret, 1 maske ud, 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret, 1 maske ud, 4 ret, 1 maske ud, 5 ret,
1 maske ud, 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret, 1 maske ud, 1 ret = 62 (66, 70, 78, 82, 90) masker.
Vrangen: 23 (25, 27, 31, 33, 37) vrang, 2 ret, 12 vrang, 2 ret, 23 (25, 27, 31, 33, 37) vrang.
Strik 2 pinde som maskerne viser.
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Herfra strikkes der snoninger
Næste pind, retten: Strik 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret, 2 vrang, sæt 4 masker på snoningspind foran
arbejdet, 4 ret, strik de 4 masker på snoningspinden ret, 4 ret, 2 vrang, 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret.
Strik 5 pinde som maskerne viser.
Næste pind, retten: Strik 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret, 2 vrang, 4 ret, sæt 4 masker på snoningspind
bag arbejdet, strik 4 ret, strik de 4 masker på snoningspinden ret, 2 vrang,
23 (25, 27, 31, 33, 37) ret.
Strik 5 pinde som maskerne viser.
Gentag disse 12 pinde til arbejdet måler ca. 46 (47, 47, 48, 48, 49) cm målt fra opslagskanten. Slut
3 pinde efter en snoning.
Halsudskæring, venstre side
Retten: 23 (25, 27, 31, 33, 37) ret. Strik over disse masker og sæt de resterende masker
i hvil.
Vrangen: vrang.
Retten: strik ret til der er 2 masker tilbage, 2 drejet ret sammen.
Vrangen: vrang.
Gentag de sidste 2 pinde til der er 20 (22, 24, 26, 28, 30) masker tilbage.
Strik lige op til arbejdet måler 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = midt på skulder.
Strik 2 cm lige op.
Luk af.
Sæt de midterste 16 masker på en maskeholder.
Halsudskæring, højre side
Retten: ret.
Vrangen: vrang.
Retten: 2 ret sammen, strik pinden ud.
Vrangen: vrang.
Gentag de sidste 2 pinde til der er 20 (22, 24, 26, 28, 30) masker tilbage.
Strik lige op til arbejdet måler 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = midt på skulder.
Strik 2 cm lige op.
Luk af.

ÆRMER
Ribkant
Slå 29 (29, 31, 31, 33, 35) masker op og strik rib således:
1. pind, vrangen: 1 vrang, *1 ret, 1 vrang*, gentag fra * - * pinden ud.
2. pind, retten: 1 ret, *1 vrang, 1 ret*, gentag fra * - * pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til ribkanten måler ca. 5 cm. Slut med en vrangside-pind.
Ærme
NB Ærmerne strikkes i glatstrik med udtagninger i hver side.
Udtagninger
Retten: 1 ret, tag 1 maske ud (strik lænken mellem maskerne drejet ret op), strik til der er
1 maske tilbage, 1 maske ud, 1 ret = 2 masker ud.
Tag ud på både hver 4. og 6. pind til der er 53 (55, 57, 59, 61, 63) masker.
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Strik lige op til arbejdet måler ca. 45 cm. Slut med en vrangside-pind.
Ærmekuppel
Luk 5 masker af i begyndelsen af de næste 6 pinde = 23 (25, 27, 29, 31, 33) masker.
Luk alle masker af. Sæt en markør omkring den midterste maske = midt på skulder.
Strik det andet ærme magen til.

MONTERING
Sy ryggen og forstykket sammen med maskesting.
Sy ærmerne på sweateren med markørerne ud for hinanden midt på skulderen.
Sy ærme- og sidesømmene sammen.

KRAVE
Begynd ved venstre skulder og strik ca. 80-100 masker op i halskanten fra retten.
Strik rundt på rundpinden i rib: 1 ret, 1 vrang, idet der på den første omgang strikkes
3 x 2 masker sammen over snoningen på 12 masker. Strik til kraven måler ca. 14 cm.
Luk meget løst af, fra vrangen, eller luk af med elastisk aflukning.

God fornøjelse!
Sys Fredens
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