Opskrift 4418

Katmandu

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde:

88

(100) 108

(120)

130 cm

Længde:

56

(58)

(62)

64 cm

Garn:

KATMANDU (19% yak, 37% bambus, 36% merinould, 25 g =
ca. 125 m) fra Cewec

60

Garnforbrug:
farve 04
farve 18
farve 12

5
2
1

Pinde:

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 3 mm

Strikkefasthed:

27 m glat = 10 cm på pind nr. 3
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde

Forkortelser:

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang,
sm = sammen, dr = drejet, indt = indtagning, arb = arbejdet

Bemærk:

Slipover strikkes nedefra i to stykker.

Mønster
Perlerib

Frem og tilbage:
1.p (r-side): ret
2.p (vr-side): 1 r, 1 vr

Stribemønster
i rib

Stribemønster
på ryg

2
2
2
2

(6)
(2)
(1)

p/omg:
p/omg:
p/omg:
p/omg:

6
2
2

farve
farve
farve
farve

(6)
(3)
(2)

7 ngl
3 ngl
2 ngl

Rundt (ærme- og halskant):
1.omg: ret
2.omg: 1 r, 1 vr

04
18
04
12

10 p: farve 04
2 p: farve 12
6 p: farve 18
2 p: farve 12

Ryg: Slå 121 (135) 149 (163) 175 m op med dobbelt tråd i farve 04. Bryd den ene
tråd og strik 1 r, *1 r, 1 vr* til der er 2 m tilbage, 2 r – dette er 1.stribe i
”stribemønster i rib”. Skift til farve 18 og fortsæt med perlerib i stribemønster i rib til
der er 5 striber med farve 12.
Skift til glat og ”stribemønster på ryg” og strik lige op til arb måler 33 (35) 35 (36) 38
cm. Luk nu af til ærmegab i begyndelsen af hver pind for 3-2-2-1-1-1 (3-2-2-2-1-1-1)
3-3-2-2-2-1-1-1 (3-3-2-2-2-2-1-1-1) 3-3-2-2-2-2-1-1-1 m (= 101 (111) 119 (129)
141 m). Fortsæt lige op til der er 8 striber med farve 18, strik 2 p med farve 12 og
strik færdig med farve 04. Når arb måler 54 (56) 58 (60) 62 cm, sættes de midterste
41 (47) 47 (53) 61 m på en tråd (til halskant). Strik hver skulder færdig for sig

således: I halssiden lukkes i begyndelsen af p for 3-2 m (i alle str) (= 25 (27) 31 (33)
35 m). Strik lige op til arb måler 56 (58) 60 (62) 64 cm og lad m hvile.
Forstykke: Slå op og strik ribkant som på ryggen. Fortsæt med farve 04 og strik lige
op til samme højde som på ryggen ved ærmegabs begyndelse. Strik ærmegab som på
ryggen og begynd samtidig på v-udskæring: Luk den midterste m af og strik hver side
for sig.
Højre skulder: Strik vr tilbage til midten (husk aflukning til ærmegab). Strik nu vudskæring således:
1.p: 1 r, 2 r dr sm, r resten af p.
2. og alle lige p: vr (husk aflukning til ærmegab)
3.p: 1 r, 2 r dr sm, r resten af p.
5.p: r
7.p: 1 r, 2 r dr sm, r resten af p.
8.p: vr (husk aflukning til ærmegab)
Gentag disse p til der er 25 (27) 31 (33) 35 m tilbage, strik så lige op til skulderen har
samme højde som på bagstykket.
Venstre skulder: Sæt garnet til i midten og strik 1 p vr. Strik nu v-udskæring
således:
1.p: (husk aflukning til ærmegab) r til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r.
2. og alle lige p: vr
3.p: (husk aflukning til ærmegab) r til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r.
5.p: (husk aflukning til ærmegab) r
7.p: (husk aflukning til ærmegab) r til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r.
8.p: vr
Gentag disse p til der er 25 (27) 31 (33) 35 m tilbage, strik så lige op til skulderen har
samme højde som på bagstykket.
Skuldersøm (strikkes sammen således): Sæt skulder-m på forstykket og ryg på 2 p
og læg stykkerne mod hinanden r-side mod r-side. *Strik nu (med en 3.p) 1.m på
forstykke sammen med 1.m på ryggen*, gentag *-* og træk den bageste m over den
forreste. Fortsæt således til hele skuldersømmen er lukket af.
Halskant: Saml m op med farve 04 på rundpind nr. 3 således: Saml ca. 86 (86) 88
(88) 90 m op til den aflukkede midter-m, placér markør saml 1 m op i midter-m,
placér markør, saml ca. 86 (86) 88 (88) 90 m op langs højre halsrunding til de
hvilende m, sæt de hvilende nakke-m tilbage på rundpinden (= 214 (220) 224 (230)
242 m).
Saml omgangen og strik 1 r, 1 vr hele omg – vær opmærksom på, at den markerede
midter-m er r. Skift til farve 18 og fortsæt i perlerib med stribemønster i rib, mens der
strikkes indt omkring midter-m således:
1.omg: r til 2 m før før markør, 2 r dr sm, flyt markør, 1 r, flyt markør, 2 r sm, r
resten af omg.
2.omg: perlerib hele omg – husk at strikke midter-m ret og lad mønstret passe rundt
om midter-m.
Strik halskanten således (med perlerib, stribemønster og v-indt) til der er 4 striber
med farve 04. Luk jævnt af i rib med dobbelt tråd.
Montering: Sy sidesømmene sammen.
Ærmekanter: Saml ca. 140 (144) 148 (152) 156 masker op med farve 04. Strik
perlerib med stribemønster i rib til der er 4 striber med farve 04. Luk af i rib med
dobbelt tråd.
Vask arb (se banderole for vaskeanvisning) og lad det tørre fladt i de angivne mål.
Design CEWEC

