STRIKKEOPSKRIFT

Kort Tværs
Sweater - Pink Collection
Design: Stine Radicke | Hobbii Design
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MATERIALER

3 (3) 4 nøgler Unicorn solid fv. 14
5 (5) 6 nøgler Alpaca Blaze fv. 39
Strømpepind 4,5 og 5 mm
Rundpind 4,5 mm 80 cm
Rundpind 5 mm 80 cm

STØRRELSE

S/M (M/L) L/XL

MÅL

Bredde ca.: 46 (48) 50 cm
Længde ca.: 45 (46) 47 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

GARNKVALITET
Unicorn Solid, Hobbii
75% Merino uld, 25 % polyamid
100 g = 400 m
Alpaca Blaze, Hobbii
40% akryl, 30% alpaka, 30% polyamid
25 g = 225 m

Blusen strikkes fra ærme til ærme.
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.
Til sidst strikkes der masker op rundt i hals og
talje til ribkant.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiikorttværs

STRIKKEFASTHED
17 masker på 10 cm.
24 pinde på 10 cm.

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

ÆRME

Slå 38 (40) 42 masker op på strømpepind 4,5 mm og strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang* til arbejdet
måler 10 cm.
Skift til strømpepind 5 mm. Sæt en markør ved omgangens start. Strik rundt i glatstrik.
På første omgang tages jævnt ud til 58 masker.
Udtagninger
På hver side af markøren tages der ud ved at strikke frem til 1 maske før markøren *strik lænken
op, strik den drejet ret, 2 ret, strik lænken op, strik den drejet ret*.
Tag ud for hver 1,5 cm til ærmet måler 48 cm = 27 udtagninger = 112 ærmemasker.

KROP
Slå 15 (16) (17) masker op med strikkeopslag til den første sidesøm. Strik frem og tilbage i glatstrik.
Vend og strik vrang tilbage over disse og ærmets masker.
Slå 15 (16) 17 masker op med strikkeopslag til den anden sidesøm = 142 (144) 146 masker.
Strik frem og tilbage i glatstrik til arbejdet måler 13 cm, målt fra sidesømmen.
Markér den midterste maske i arbejdet, øverst på skulderen.
Der lukkes af til hals med udgangspunkt i denne maske.

HALS

Fra retsiden:
Luk 1 maske af på hver side af markøren.
Arbejdet er nu delt i to så forstykke og bagstykke strikkes hver for sig. De samles igen ved
skulderen.

FORSTYKKE
Indtagninger
1. pind: strik 1 ret, strik 2 masker ret sammen, ret over de resterende masker
2. pind: vrang over alle masker
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3. pind: strik 1 ret, strik 2 masker ret sammen, ret over de resterende masker
4. pind: vrang over alle masker
Fortsæt indtagningerne på denne måde til der er lukket 16 masker af og halsudskæringen måler
ca. 13 cm.
Udtagninger
Maskeantallet øges igen, så halsudskæringen bliver ens i begge sider.
På alle retpinde tages der ud således: *1 ret, strik lænken op mellem 2 masker og strik den drejet
ret*, strik pinden ud.
Gentag til der taget 16 masker ud.
Lad maskerne hvile og strik ryggen.

BAGSTYKKE
Strik 1 vrangpind. Tag ind som på forstykket, men kun på hver 4. pind. Tag ind fra vrangen = 2
masker vrang sammen.
Fortsæt indtagningerne på denne måde til der er lukket 9 masker af og halsudskæringen måler ca.
13 cm.
Øg igen maskeantallet som til halsen på forstykket, på hver 4. pind.
Arbejdet samles og der strikkes igen over hele kroppen. Slå 2 masker op mellem for- og bagstykke.
Strik frem og tilbage i glatstrik til arbejdet måler 13 cm, luk maskerne i sidesømmen af og strik
rundt på ærmet.

ÆRME
Sæt en markør midt under ærmet. Der tages ind på hver side af markøren.
Indtagninger
På hver side af markøren tages der ind ved at strikke frem til 3 masker før markøren
*2 masker drejet ret sammen, 2 ret, 2 masker ret sammen*.
Tag ind for hver 1,5 cm til ærmet måler 48 cm = 27 indtagninger = 58 masker.
Tag jævnt fordelt ind til 38 (40) 42 masker.
Skift til pind 4,5 mm og strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang* til arbejdet måler 10 cm.
Luk af i rib med elastisk-aflukning.
Sy sidesømmen sammen med maskesting.

HALS- OG TALJERIB
Strik masker op langs trøjens bund med rundpind 4,5. Strik 5 cm rib *1 ret, 1 vrang*, på den første
omgang strikkes rib-maskerne drejet.
Luk af i rib med elastisk-aflukning.
God fornøjelse!
Stine Radicke
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