
Opskrift 1219      Oversize Lines 

Størrelse:           S        (M)       L 
Overvidde:        110   (120)    130    cm 
Længde:              56     (58)      60      cm 
Garn:                   Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid, 25 gram =235 meter) fra Cewec 
Garnforbrug:      2 nøgler i følgende farvenumre. 22, 30, 29, 28, 27 
Pinde:                  Pinde nr. 5 og hæklenål nr. 5 
Strikkefasthed: 16 masker glatstrik (2 tråde) = 10 cm på pind nr. 5  
                              Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde 

 
Info: Der strikkes med 2 tråde, halskanten hækles med 2 tråde. 
 
Stribemønster ryg og forstykke: 
5 cm farve nr. 29 
9 cm farve nr. 27 
5 cm farve nr. 30 
7 cm farve nr. 22 og nr. 30 (1 tråd af hver farve)  
10 cm farve nr. 28 
4 cm farve nr. 22 
4 cm farve nr. 29 
3 cm farve nr. 27 
6 (8) 10 cm farve nr. 28 (bemærk at i sidste stribe er der forskel i stribelængde i størrelserne) 
 
Stribemønster ærme: 
4 cm farve nr. 29 
5 cm farve nr. 27 
3 cm farve nr. 30 
7 (8) 9 cm farve nr. 22 og nr. 30 (1tråd af hver farve), bemærk at i sidste stribe er der forskel i 
stribelængde i størrelserne. 
 
Ryg: Slå 105 (113) 121 masker op (2 tråde) med farve nr. 22, strik rib, 1 ret, 1 vrang, i alt 3 cm. Skift 
til glatstrikning og stribemønster. På første pind tages jævnt ind til 88 (96) 104 masker. Strik, til der 
mangler 2 cm i den sidste stribe, luk til hals for de midterste 44 (46) 48 masker. Strik striben færdig 
på hver skulder = 22 (25) 28 masker, luk maskerne af. 
Forstykke: Strikkes som ryggen, til arbejdet måler 46 (48) 50 cm. Luk til hals for de midterste 24 
(26) 28 masker, strik hver side færdig for sig. Luk på hver anden pind 1 maske af (= strik 2 masker 
sammen) i halssiden, i alt 10 gange på alle størrelser. 22 (25) 28 masker tilbage på hver skulder. 
Luk maskerne af, når stribemønsteret er færdig. 
Ærme: Slå 69 (71) 73 masker op med farve nr. 22, strik rib som på ryggen. Strik stribemønster. Luk 
maskerne jævnt af. 
Montering: Sy skuldersømmene sammen, hækl i halsåbningen 1 omgang fastmasker og 1 omgang 
krebsemasker (krebsemaske, fastmasker der hækles baglæns). Sy ærmer på. Sy ærmesømme og 
sidesømme sammen.  
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