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MATERIALE:

Létt- Lopi (100% islandsk uld, løbelængde 50g = ca. 100 meter).
Fv. A
Fv. B
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Rundpinde nr. 4½ 40 og 80 cm.
Rundpind nr. 3½ 80 cm.
Strømpepinde nr. 3½ og nr. 4½.
Maskeholdere.

STRIKKEFASTHED:

18 masker og 24 pinde glatstrik på pind nr. 4½ = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke må der skiftes til finere eller grovere pinde.

STRIKKEMETODE:

Krop og ærmer er strikket rundt hver for sig op ærmegabet. Herefter er delene
samlet og bærestykket strikkes i et stykke resten af sweateren. Mønstret og
indtagningerne aflæses i diagrammerne. Før delene samles begynder omgangene i
venstre side af kroppen, og efter delene er samlet, begynder omgangene på
bærestykket i venstre side af ryggen.

STRIKKETIPS:

STRIKNING MED FLERE FARVER: Når der strikkes omgange med flere
farver, føres den/de farve(r) garn, der ikke er i brug, løst
frem på vrangsiden af arbejdet. Hav altid den samme farve
øverst hele omgangen rundt for at få et jævnt resultat.
SKIFT TIL NYT GARNNØGLE VED – SPLEJSNING: Bind aldrig to ender sammen. Del
de sidste ca. 15-20 cm. af hver af de to garnender, som skal samles, i
to tråde, og klip den ene tråd af hver. Lad de tråde der er tilbage
overlappe hinanden, og sno dem let sammen. Strik begge tråde sammen,
som var det en tråd. De fleste strikkere foretrækker oftest at
begynde et nyt nøgle garn ved at trække tråden ud fra midten af

garnnøglet, i stedet for at tage garnet udefra.

KROP:

Slå 160 (176) 192 (208) masker op med fv. A på rundpind nr. 3½. Saml til en ring, og
strik 6 omgange glatstrik. Strik 6 omgange rib: *1 ret, 1 vrang*. Skift til rundpind nr.
4½, og strik glatstrik til arbejdet måler 40 (41) 42 (43) cm. Strik ikke de sidste 4 (5)
6 (6) masker på den sidste omgang. Bryd ikke garnet, men læg arbejdet til side, og
strik ærmer.

ÆRMER:

Slå 40 (42) 44 (44) masker med fv. A på strømpepinde nr. 3½. Saml til en ring, og
strik 6 omgange glatstrik. Strik 6 omgange rib: *1 ret, 1 vrang* Skift til strømpepinde
nr. 4½, og strik glatstrik. Tag 2 masker ud under ærmerne (1 maske efter første
maske, og 1 maske før sidste maske) på første omgang efter ribben, og igen på hver 7.
(7.) 6. (6.) omgang i alt 12 (13) 14 (15) gange B 64 (68) 72 (74) masker. Strik uden
yderligere udtagninger til ærmet måler: Damer: 44 (45) 46 (47) cm fra den opslåede
kant. Herrer: 47 (48) 49 (50) cm fra den opslåede kant. Sæt 8 (10) 12 (12) masker
under ærmerne på en maskeholder B 56 (58) 60 (62) masker. Strik det andet ærme.

BÆRESTYKKE:

Saml ærmerne og kroppen på følgende måde: Med fv. A og rundpind nr. 4½, sættes de
sidste 4 (5) 6 (6) masker, og de første 4 (5) 6 (6) masker fra kroppen på en
maskeholder. Strik 56 (58) 60 (62) masker ret over det første ærme Strik 72 (78)
84 (90) masker ret over forstykket. Sæt de næste 8 (10) 12 (12) masker fra kroppen
på en maskeholder. Strik 56 (58) 60 (62) masker ret over det andet ærme. Strik 72
(78) 84 (90) masker ret over ryggen B 256 (272) 288 (304) masker. Strik mønster
efter diagram, og tag ind som vist. Når mønstret er strikket, er der B 80 (85) 90
(95) masker tilbage.

HALSKANT:

Skift til fv. B og pind nr. 3½. Strik 1 omgang glatstrik, og tag samtidig 8 (11) 14 (17)
masker ind jævnt fordelt på omgangen B 72 (74) 76 (78) masker. Strik 6 omgange
glatstrik med fv. A. Luk løst af.

MONTERING:

Hæft de løse ender, og sy maskerne under ærmerne sammen med maskesting.
Vask sweateren, og læg den fladt til tørre.

Sammensyning med maskesting:

Diagram:

VASKEANVISNING.
Kan kun håndvaskes. Brug lunkent vand og mild sæbe eller uldvaskemiddel. Læg
sweateren i blød i sæbevandet i ca. 10 min. undgå at skrubbe eller vride. Skyl grundigt
i lunkent vand. Pak tøjet ind i et håndklæde, og tryk så meget vand ud som muligt.
Hvis det er nødvendigt, kan tøjet centrifugeres i få sekunder, for at fjerne endnu
noget overskydende vand. Glat modellen ud på et tørt håndklæde, og træk det
forsigtigt i facon. Hvis du ønsker at stryge, gøres det forsigtigt fra vrangsiden med
et varmt strygejern over et fugtigt viskestykke eller håndklæde.
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