Opskrift 2805

Cardigan med dip-dye effekt i Fiesta og Linea

Størrelse:

S

(M)

L
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XXL

Overvidde:

90

(100)

108

(118)

128

Længde foran:

65

(67)

69

(71)

73 cm

Længde bagpå:

73

(75)

77

(79)

81 cm

Garn:

Fiesta (35 % bomuld, 40 % viscose, 25% nylon, 50 gram = 140 meter)
fra Cewec
Linea ( 34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viscose, 50 gram = 215 meter)
fra Cewec

Garnforbrug:
Fiesta fv 11
Fiesta fv 02
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Linea fv 02
Linea fv 03
Linea fv 21
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Pinde:

Rundpinde 4½, 5 og 5½

Strikkefasthed:

19 m glatstrik på pind 5,5 med en tråd af hver kvalitet = 10 cm

Kantmaske:
1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er kantmaske.
OBS:
Der strikkes gennem hele arbejdet med 1 tråd Fiesta, og 1 tråd Linea
Udtagning i siden: Saml lænken op mellem 1. og 2. m, samt mellem næstsidste og sidste m, og
strik den dr.
Info:
Arb strikkes i glatstrik med VRANGSIDEN udad.
Jakken begyndes med ærmet, der tages ud til ryg/forstykker, og der strikkes til
midten af arb. Derefter strikkes et stykke mere, spejlvendt, og delene strikkes
sammen midt bag til sidst.
Ærme/forstykke/½ ryg: OBS, læs hele afsnittet igennem, inden der strikkes.
Slå 62 (66) 70 (74) 78 m op på p 5 med 1 tråd Fiesta råhvid og 1 tråd Linea råhvid og strik 3
pinde til kant således: 1. p (er vrangsiden) Strik * 1 r, 1 vr*, gentag fra * til * hele pinden. 2. p strikkes
r, 3. p strikkes som 1. p. Skift til p 5½ og fortsæt i glatstrikning med VRANGSIDEN udad, (omvendt
glatstrikning = ret på arb’s vrangside, og vrang på arb’s retside). Strik 2 (2) 3 (3) 3 cm omvendt glat.
Begynd udtagninger. Tag 1 m ud i begyndelsen og i slutningen af pinden. Gentag dette for hver 2 (2)
1½ (1½) 1½ cm i alt 6 gange = 74 (78) 82 (86) 90 m. Nu tages 1 m ud i hver side på HVER pind 5
(5) 5 (6) 7 gange i hver side = 84 (88) 92 (98) 104 m. Slå derefter 2 nye m op i slutningen af hver
pind i alt 4 (4) 4 (6) 6 gange = 92 (96) 100 (110) 116 m.
SAMTIDIG, når arb måler 11 (11) 10 (10) 10 cm, skiftes den råhvide Linea tråd ud med den
kaki. Strik 2 pinde med disse 2 tråde. Skift tilbage til råhvid Linea og strik 2 pinde, skift til kaki
Linea og strik 2 pinde, skift til råhvid Linea og strik 2 pinde og fortsæt derefter med 1 tråd
råhvid Fiesta, 1 tråd kaki Linea.
Strik til alle udtagningerne er foretaget. Slå 93 (95) 100 (101) 102 nye m op i slutningen af de næste
2 pinde til ryg og forstykke.

Læs hele næste afsnit igennem, inden der strikkes.
Strik 2 pinde. Nu begyndes indtagninger til buet forstykke. Der tages ind ved at strikke m 2 og m 3
sammen. Gentag indtagningen på hver 2. p x 5, og derefter for 2 m, ved at strikke m 2 og m 3
sammen, samt m 4 og 5 sammen. Gentag dette på hver 2. p x 5, og derefter for 1 m på hver 4. p x 4
= 19 m taget ind på forstykket.
SAMTIDIG, når arb måler 20 (21) 22 (23) 23 cm, skiftes begge trådene. Skift til brun Fiesta og
til råhvid Linea. Strik skiftevis 2 pinde med disse og 2 pinde råhvid Fiesta/kaki Linea på de
næste12 pinde. Skift til brun Fiesta/ kaki Linea og fortsæt med disse 2 tråde.
Når arb fra de nyopslåede m måler 14 (16) 19 (21) 22 cm, skal der strikkes hals, (og samtidig skal
der skiftes farver, læs det fremhævede afsnit længere nede, inden der begyndes på hals).
Sæt en mærketråd på skulderen med 120 (124) 131(137) 141 m til forstykket og 139 (143) 150 (156)
160 m til ryggen. Strik ryggens 137 (141) 148 (154) 158 første m, luk 2 m af til hals, og sæt
disse ryg-masker i hvile. Luk de næste 11 (11) 12 (12) 13 m til hals = 109 (113) 119 (125) 128 m på
forstykket. Fortsæt med at lukke af til hals på hver 2. p for 3,3,2 (3,3,3) 4,4,3 (4,4,4) 4,4,4 m = 101
(104) 108 (113) 116 m på pinden.
SAMTIDIG, når arb måler 14 (16) 19 (21) 22 cm, skiftes til Linea til mørkebrun.
Strik skiftevis 2 pinde med disse, og 2 pinde brun Fiesta/kaki Linea på de næste 12 pinde.
Skift til brun Fiesta/ mørkebrun Linea og fortsæt med disse 2 tråde resten af forstykket.
Strik til arb måler (22,5) 25 (27) 29 (32). Luk maskerne af.
Sæt de hvilende 135 (139) 146 (152) 156 rygmasker på pinden igen og strik lige op over ryggens
masker med farveskiftene som på forstykket. Ved samme bredde som forstykket, sættes m i hvile.
Ærme/forstykke/½ ryg 2: Strikkes som 1., blot spejlvendt.
Montering: Strik ryggen sammen således: Læg arb retside mod retside (husk at det er omvendt glat
= retsiden), og strik 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af.
Forkanter: Saml ca. 105 (110) 115 (120) 125 m op fra arb’s retside med dobbelt mørkebrun Linea
og pind 4½, langs venstre forkant. Strik 9 p glatstrik til rullekant (1. p strikkes vrang), og luk af i ret
fra retsiden på 10. p.
Strik den anden forkant på samme måde.
Halskant: Saml op langs halskanten (der samles IKKE op langs forkanternes rullekanter), med
dobbelt mørkebrun Linea. Strik 9 pinde glatstrik på samme måde, som på forkanterne. Luk af i ret på
10. pind. Sy den lille overgang mellem hals og forkanten, i begge sider, sammen, således at
”hjørnet” ruller pænt om.
Sy ærme og sidesømme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
Design og opskrift: Sanne Lousdal

