Opskrift 4417

Lille Lottes flettegenser

Størrelse:
Overvidde:
Længde:
Ærmelængde:

S
93
45
28

Garn:

Cewec´s Katmandu, (19%Yak, 36% Merino, 37%
Bambus, 8% polyamid. 50 g = 125 m)

Garnforbrug:
Fv 20
Pinde:
Strikkefasthed:
Forkortelser:
Info:

OBS -

(M)
(100)
(48)
(29)

L
113
51
30

(XL)
(120)
(54) cm
(31) cm

10
(11)
12
(13) ngl
Rundpinde 3 og 4, strømpepinde 3 og 4, lille rundpind 3,
hjælpepind til snoninger.
30 m/32 omg snoningsmønster = 10 cm på pinde 4
22 m glatstrikning = 10 cm på pinde 4
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen, dr = drejet, hj.p = hjælpepind
Snoning: Sæt 4 m på en hj.p foran arb. Strik 4 m ret,
strik maskerne fra hj.p ret
Modellen er kort – og med ¾ ærmer. Ønskes modellen 8
cm længere, beregnes 2 ngl til garnforbruget, og strik de
8 cm FØR der lukkes af til ærmegab

Ryg/Forstykke: Slå op med rundpind 3, 270 (288) 324 (342) m.
Strik 5 cm rib rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundpind 4 og strik en omg glat samtidig med der tages 10 (12) 16 (18)m ud
jævnt fordelt = 280 (300) 340 (360)m. Sæt en mærketråd ved omgangens start, og
efter 140 (150) 170 (180) m til markering af sidesøm.
Fortsæt i mønster således: 1 vr, *8 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt og slut med 8
r, 1 vr.
Strik 11. omg således: 1 vr, * strik snoning efter beskrivelsen under info, 2 vr*
gentag fra * til * omg rundt, men slut med 1 snoning, 1 vr.
Fortsæt herefter med at strikke snoninger på hver 12. omg. Strik til arb måler 26 (28)
30 (32) cm. Luk til ærmegab således: Luk de 6 første masker, strik frem til 6 masker
før sidemarkeringen, luk 12 m af, strik til der resterer 6 m på omgangen, luk de sidste
6 m af. Der er 128 (138) 158 (168) m på hver del. Læg arb til hvile. Bemærk hvilken
omg i snoningsmønsteret der er lukket af til ærmegab på. Strik ærmer.
Ærmer: Slå op med str.p 3, 70 (80) 90 (90) m. Strik rundt i rib som på ryg/forstykke
i alt 5 cm. Skift til strømpepinde 4. Strik glatstrik og tag på 1. omg 30 m ud jævnt
fordelt til 100 (110) 120 (120) m. Strik snoningsmønster på samme måde som på
ryg/forstykker til ærmet måler 28 (29) 30 (31) cm. Luk omgangens første 6 m, strik
til der resterer 6 m på omgangen, og luk disse af. = 88 (98) 108 (108) m. OBS – vær
opmærksom på at aflukningen foretages på samme omgang som på ryg/forstykke.
Lad arb hvile, mens der strikkes et ærme mere.

Raglan: Sæt ærmerne ind på rundpinden med de aflukkede masker over hinanden.
Der er 432 (472) 532 (552) m på omgangen. Sæt en mærketråd i hver
sammenføjning. 1. mærketråd i en afvigende farve fra de øvrige, til at markere
omgangens start.
Strik 3 omg i snoningsmønster over alle maskerne.
Strik raglan-indtagninger fra omgangs start således: Strik 2 r sm, *strik frem til 2
masker før næste mærketråd, strik 2 dr r sm, strik 2 r sm* gentag fra * til * og slut
med at strikke frem til 2 m før omgangens start, strik 2 dr r sm. Gentag raglanindtagningerne på hver 3. omg, til der er strikket i alt 19 (20) 21 (22) raglanindtagninger. OBS – der strikkes snoninger før og efter raglan-indtagninger så langt
det lader sig gøre. Strik 2 omgange.
På næste omgang, som er en raglan-indtagningsomgang, tages samtidig ind over
snoningerne således: 2 r, 2 r sm, 2 r sm, 2 r = 6 m i hvert ret-felt.
Strik en omg som maskerne viser. Strik endnu en indtagningsomgang over de
retmasker således: 1 r, 2 ret sm, 2 r sm, 1 r = 4 m i hver ret-felt.
Strik en omg med raglan-indtagninger.
Strik en omg som maskerne viser.
Strik en omg med både raglan-indtagninger OG indt i ret-feltet således: 2 r sm, 2 r
sm, = 2 m i hvert ret-felt.
Der er nu 112 (120) 138 (136) m på omgangen.
Halskant: Skift til en lille rundpind 3. Strik 6 cm rib 1 r, 1 vr. Luk løst af. Buk
halskanten om til vrangsiden og sy den til.
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige
stykker og lad det tørre.
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