Opskrift 1636

Solskinstoppen i LINEA

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde:

87

(96)

107

(116)

127 cm

Længde:

49

(52)

55

(58)

60 cm

Garn:

Cewec LINEA (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose), 50 g = 215
m

Garnforbrug:
fv 18

5

Pinde:

Pinde 3 mm og 3,5 mm

Strikkefasthed:

26 m glat på pind 3,5 mm = 10 cm

Forkortelser:

m = maske / r = ret / vr = vrang / p = pind / sm = sammen /
slo = slå om /

Blondemønster:

1.p: 1 kant-m, *3 r, slo, 1 r løs af, 2 r sm, træk den løse m
over, slo, 3 r*, gentag *-*, 1 kant-m
2.p: vr
3.p: 1 kant-m, *slo, 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over,
slo*, gentag *-*, 1 kant-m
4.p: vr

Bemærk:

Halskanten strikkes i blondemønster på ryg og forstykke hver
for sig og sys sammen samtidig med skuldersømmene.

(5)

6

(7)

7 ngl

Ryg: Slå 113 (125) 139 (151) 165 m op på pind 3 mm.
Strik 14 (15) 16 (17) 18 r (1.p er vr-siden), 85 (95) 107 (117) 129 m rib (1 r, 1 vr),
14 (15) 16 (17) 18 r.
Strik i alt 5 p med denne inddeling: de yderste m strikkes i omvendt glat (r på vr-side
og vr på r-siden) og de midterste m strikkes rib.
Skift til pind 3,5 mm og strik så glat (r på r-siden, vr på vr-siden) over de midterste
85 (95) 107 (117) 129 m – de første og sidste 14 (15) 16 (17) 18 m strikkes som før.
Når ryggen måler 31 (32) 33 (34) 35 cm, lukkes der til ærmegab i hver side for
3,3,2 (4,3,2) 4,4,3 (4,4,4,2) 5,4,4,3 m, så for 1 m 8 (10) 12 (12) 12 gange (= 81
(87) 93 (99) 109 m).
Når ærmegabet måler 7 (9) 11 (13) 13 cm, lukkes de midterste 15 (15) 17 (17) 19 m
af og hver side strikkes færdig for sig.
Luk yderligere i halssiden for 3,3,3,3,3 (4,3,3,3,3) 4,4,3,3,3 (4,4,4,3,3) 4,4,4,4,3
masker, fortsæt så med at lukke 1 m af til der er 8 (10) 12 (12) 12 m tilbage.
Strik til ærmegabet måler 18 (20) 22 (24) 25 cm.
Luk af.

Blondekant: Saml 86 (92) 98 (104) 110 m op i halsåbningen med pind 3 mm og
strik 1.p r (fra vr-siden).
Strik så blondemønster 4 gange – den allersidste pind strikkes r (fra vr-siden).
Luk jævnt af i r (fra r-siden).
Forstykke: strikkes som ryggen, til arbejdet måler 29 (29) 30 (31) 31 cm.
Sæt den midterste m på tråd og strik v-udskæring – hver side strikkes for sig (husk
at strikke ærmegab som på ryggen).
Luk i halsiden for 1 m på hver r-side 25 gange, derefter på hver 4.p til der er 8 (10)
12 (12) 12 m tilbage og forstykket er lige så langt som ryggen.
Strik den anden side.
Blondekant: Saml med pind 3 mm således: 47 (53) 59 (65) 71 m op ned langs vhalsåbningen, placér markør, saml 1 m op, sæt den hvilende maske på pinden, saml 1
m op, placér markør, saml 47 (53) 59 (65) 71 masker op langs v-halsåbningen.
Strik 1.p ret (fra vr-siden).
Strik så blonde som i nakken – dog strikkes de 3 m mellem markører sm således: 1
løs af, 2 r sm, løft den løse m over. Placér igen markører omkring de midterste 3 m.
Dette gøres på hver r-p.
Strik mønstret spejlvendt på 2. side af indtagningen, så v-halsudskæringen bliver
symmetrisk.
Tilpas blondemønstret til m-antallet, og hold øje med at der bliver 2 m mindre på hver
r-p.
Strik blondemønstret 4 gange – som på ryggen – den allersidste p strikkes r (fra vrsiden).
Luk jævnt af i r (fra r-siden).
Ærmer: Slå 98 (104) 110 (114) 118 m op på pind 3 mm og strik 5 p rib (1 r, 1 vr).
Skift til pind 3,5 mm.
Strik omvendt glat (vr på r-side, r på vr-side).
Strik 2 (2) 4 (4) 6 p og strik så aflukning til ærmekuppel således:
Luk 7 (7) 7 (8) 8 m 2 gange, derefter 2 m 7 (7) 8 (8) 9 gange, og så 1 m til der er 20
(24) 28 (32) 34 m tilbage.
Luk af.
Montering: Sy skuldrene sammen, sy ærmerne på, sy ærme- og sidesømme
sammen.
Vask og læg fladt til tørre i opgivne mål. Se vaskeanvisning på banderole.

