STRIKKEOPSKRIFT
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MATERIALER

1 (2, 2) nøgler Manaya fv 08
4 (5, 6) nøgler Mohair delight fv 16
Rundpind 80 cm 9 mm
Jumperpinde og strømpepinde 9 mm

GARNKVALITET
Manaya, Hobbii
65% Superwash wool, 35% acryl/
200 g = 510 meter
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/
50 g = 150 meter

STRIKKEFASTHED
med 1 tråd af hver kvalitet på pind 9 mm
12 masker og 16 omgange på 10 cm

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Bredde 55 (60) 65 cm
Længde 49 (50) 51 cm

OPSKRIFTSINFORMATION
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet = 2
tråde.
Sweateren strikkes nedefra. Der lukkes af til
ærmegab og halsudskæring. Skuldrene syes
sammen og til sidst strikkes der masker op i
ærmegabet. Ærmerne strikkes oppefra og
ned.

TEKNIKVIDEOER

German short rows: Link til video
Magic loop: Link til video

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiimonika

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

FORKLARING
1 maske ud: Strik lænken mellem maskerne op i drejet ret.

KROP
Ribkant
Slå 122 (132, 144) masker op på rundpind 80 cm og strik 10 omgange rib: 1 ret, 1 vrang.
Bluse
Udtagnings-omgang
Tag 1 (0, 1) maske ind, strik *11 ret, tag 1 maske ud*, gentag * til * omgangen ud = 132 (144,
156) masker.
Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 30 cm.
Sæt en markør i hver side = sidesømme = 66 (72) 78 masker til hhv. ryg og forstykke.
Her deles arbejdet til ærmegab. Sæt forstykkets masker i hvil på rundpinden og strik ryggen
på jumperpinde.

RYG
Strik frem og tilbage i glatstrik på jumperpinde.
Strik lige op til ærmegabet måler 19 (20) 21 cm. Slut med en vrangpind.
Højre skulder (når blusen er på)
Form skulderen med vendepinde:
Strik 27 (30) 33 masker, vend, strik en vendemaske (VM),
*strik til der er 7 masker tilbage ved skulder, vend,
strik 1 VM, strik til der er 3 masker tilbage ved nakken, vend,
strik en VM, strik til der er 15 masker tilbage ved skulder, vend,
strik 1 VM, strik til der er 6 masker tilbage ved nakken, vend,
strik en VM, strik pinden ud, idet vendemaskerne strikkes som 1 maske, vend,
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luk disse 27 (30) 33 masker af, idet vendemaskerne strikkes som 1 maske*.
Sæt en markør 21 (24) 27 masker inde fra hver side. Disse masker er til skulder, de 6 er til
hals.
Nakke
Luk 12 masker af og strik pinden ud.
Venstre skulder
Strik venstre skulder færdig som højre skulder fra * til *.
Sæt en markør 21 (24) 27 masker inde fra hver side. Disse masker er til skulder, de 6 er til
hals.
Forstykke
Strik forstykket lige op i glatstrik, til ærmegabet måler 10 cm. Slut med en vrangpind.
Strik 25 (28) 31 masker ret, luk 16 masker af til hals, strik ret pinden ud.
Forstykkets højre og venstre side strikkes færdigt for sig.
Højre forstykke (når blusen er på)
Tag ind i halssiden, således:
1. pind: vrang
2. pind: strik 2 masker drejet ret sammen, strik pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til der er tages 4 masker ind = 21 (24) 27 masker tilbage til skulder
Strik lige op til ærmegabet måler 19 (20) 21 cm. Slut med en vrangpind.
Luk af.
Venstre forstykke (når blusen er på)
Tag ind i halssiden, således:
1. pind: vrang
2. pind: strik til der er 2 masker tilbage, strik 2 masker ret sammen.
Gentag disse 2 pinde til der er tages 4 masker ind = 21 (24) 27 masker.
Strik lige op til ærmegabet måler 19 (20) 21 cm. Slut med en vrangpind.
Luk af.
Sy skuldersømmene sammen.

ÆRMER
Strikket oppefra og ned
Strik ca. 46 (48) 50 masker op i ærmegabet på strømpepinde. Den første omgang strikkes
drejet ret. Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Strik glatstrik idet der tages 1 m ind på hver side af markøren, med 2 masker imellem.
Tag ind for hver 5. cm. Strik lige op til arbejdet måler 40 cm.
På næste omgang tages der jævnt 6 masker ind.
Luk af.
Strik det andet ærme magen til.
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HALSKANT
Strik masker op fra retten rundt i halsudskæringen.
Luk af i ret.
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