Opskrift 3825

Ponchobluse på tværs

Størrelse:

Onesize

Bredde på tværs:

138 cm

Længde:

52 cm

Garn:

Cewec´s Tibet ( 24% Yakokse,55 % merino, 21%
polyamid) 25 gram = 190 meter

Garnforbrug fv 27:

8 ngl

Pinde

Rundpinde 3½ og 5

Strikkefasthed

22 m på pinde 5 = 10 cm i glatstrik

Forkortelser

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang

Bemærk

Ponchoen strikkes på tværs fra ærme til ærme.
Rillestrik = ret på alle pinde.
1. Ærme: Slå 50m op på rundp 3½ og strik rib frem og tilbage således: 1 km * 2 vr, 2r*.
Gentag fra * til * og slut med 1 km. (1. p er arbejdets vrangside). Strik rib til arb måler 25
cm. Sidste pind strikkes fra arbejdets vrangside. Slå i slutningen af denne pind 86 nye m op
(forstykke). Skift til pinde 5, strik glatstrikning over alle m, og slå i slutningen af denne pind
86 nye m op (ryggen). = 222 m.
Fortsæt i glatstrikning over alle m, indenfor 1 km i hver side, som strikkes ret på alle pinde.
Strik glatstrikning til arb måler 65 cm (40 cm glatstrik, 25 cm ærmebort)
Nu deles arb således fra retsiden: Strik 111 m = forstykke, sæt de resterende 111 m (ryggen)
til hvile.
Forstykke: Strik således, vend, luk de 4 første m på vrangsiden af, strik 1 r, 2 vr, og strik
retstrik til der resterer 2 m på pinden, strik 2 vr.
2. p: Strik hele pinden ret.
3.p: Strik 1 km, 2 vr, strik retstrik til der resterer 2 m pinden, strik 2 vr.
Gentag pind 2 og 3 til det rillestrikkede stykke måler 17 cm. Slå nu 4 nye m op ved halsen
(svarende til de 4 aflukkede) og lad forstykket hvile.
Ryggen: 111 m, strik 17 cm glatstrik over alle masker, indenfor 1 km i hver side.
Sæt alle maskerne ind på samme rundpind, og fortsæt i glatstrikning indenfor 1 km i hver
side, til der er strikket 40 cm glatstrikning fra delene er sat samme igen. Luk de første 86 m
af , strik pinden ud. Vend og luk de første 86 m af. Der resterer nu 50 m på pinden.
2. Ærme: Skift til rundpind 3½ og strik rib frem og tilbage således: 1 km, *2 r, 2 vr* gentag
fra * til * og slut med 1 km. Strik rib til ærmet måler 25 cm. Luk løst af.
Montering: Sy side og ærmesømme. Hæft ender.
Hals: Saml op med lille rundpind 4 – 92 m op rundt langs halsen. Strik rundt i rillestrik
således: Strik 1 omg ret, 1 omg vrang. Gentag disse 2 omgange til halsen måler ca 20 cm.
Luk løst af. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre
Design: CKC Strik

