Opskrift 1115

Stribet vest i Miranda

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde (modellen): 90

(98)

110

(120)

cm

Længde:

64

(66)

68

(70)

cm

Garn:

Cewec Miranda (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % acryl, 50gr = 145 m)

Garnforbrug:

2
5

Pinde:

Rundpind nr. 3½, 40 + 80 cm

Strikkefasthed:

23 m x 31 p i glatstrik på p 3½ = 10 cm

3
5

3
6

4
7

ngl Miranda fv.19 (hvid)
ngl Miranda fv. 25 (grå)

Læs opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes.
Stribemønster: *7 cm fv. Grå, 7 cm fv. hvid*. Gentag fra * til * arbejdet ud.
Udtagning (udt): Løft lænken mellem m op på venstre p og strik den drejet ret.

Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op, frem og tilbage. Ryg og forstykker strikkes ud i ét, til der
deles til ærmegab. Der strikkes 1 kantmaske (km) r i begge sider på alle p.
Vestens nederste del
Slå 210 (232) 262 (284) m op med fv. hvid og strik rib således: 1 km *2 vr, 2 ret*, gentag
fra * til * til der mangler 3 m, slut med 2 vr, 1 km (1. p er på arbejdets vrangside). Strik 7
cm rib, slut med 1 p på arbejdets vrangside.
Skift til glatstrik og stribemønster jf. ovenstående og tag samtidig 30 (34) 38 (42) m ind
jævnt fordelt på første p. Der er nu 180 (198) 224 (242) m på p.
Strik lige op til arbejdet måler 35 (37) 39 (41) cm, slut med en p på arbejdets vrangside.
Arbejdet deles nu i ryg- og forstykker således:
Strik 38 (42) 48 (52) m (højre forstykke) og sæt dem derefter i hvil, f.eks. på en snor. Strik
104 (114) 128 (138) m (ryg). Sæt de resterende 38 (42) 48 (52) m (venstre forstykke) i hvil
uden at strikke dem. Fortsæt over ryggens masker.
Ryg
Tag 1 m ud i starten af hver 4.p inden for km i alt 20 gange. Der er nu 144 (154) 168 (178)
m på p. Strik lige op til ærmegabet måler 26 cm. Nu lukkes af til skulder i starten af de
næste 10 p for 4 x 11 m, 6 x 12 m (6 x 12 m, 4 x 13 m) 4 x 13 m, 6 x 14 m (6 x 14 m, 4 x
15 m). Luk de resterende 28 (30) 32 (34) m af på næste p.

Højre forstykke
Sæt maskerne tilbage på pinden, første p er på arbejdets vrangside.
Der strikkes lige op langs forkanten og med udtagninger langs ærmegabet som på ryggen.
Der er nu 58 (62) 68 (72) m på p. Når ærmegabet måler 26 cm og du er nået til samme
sted i stribemønsteret, lukkes af til skulder på hver 2. p for 2 x 11 m, 3 x 12 m (3 x 12 m, 2
x 13 m) 2 x 13 m, 3 x 14 m (3 x 14 m, 2 x 15 m).
Strik venstre forstykke som højre, dog er første p på arbejdets retside.
Montering
Sy skuldersømmene sammen med madrassting fra retsiden.
Forkant
Strik 334 (350) 366 (382) m op fra retsiden langs højre forstykke, nakke og venstre
forstykke med fv. hvid. Strik rib således: *2 vr, 2 ret*, gentag fra * til * til der mangler 2 m,
slut med 2 vr. Strik 13 cm rib, slut med 1 p på arbejdets vrangside. Luk af i rib på næste p.
Ærmekanter
Strik 128 m op fra retsiden langs det ene ærmegab med fv. hvid på den korte rundp, start
nederst i ærmegabet. Strik 1 omg rib hvor alle m strikkes drejede. Strik 2 omg rib og luk
samtidig af på sidste omg.
Fugt arb let, spænd det ud til de angivne mål og lad det tørre.

