Opskrift 4630

Michelle vest

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
100
70

Garn:
Garnforbrug fv 300:

Cewec´s Dolce Glitter 60 % mohair, 35 % acryl, 5 %
metal. 50 gram = 150 meter
5
(5)
6
(6)
6 ngl

Pinde

Rundpind 5 og 7

Strikkefasthed
Forkortelser

13 m = 10 cm på pinde 7
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen
Strik frem til markeringen, vend, tag 1. m løs af og stram
garnet, så masken på højre pind kommer til at ligne
en ”dobbeltmaske”. Strik tilbage.
Når alle vendinger er strikket, strikkes en pind over alle
maskerne, vær obs på, at alle ” dobbeltmasker” kun er 1
maske, og strikkes helt alm.

Info: German short
rows = vendepinde:

(M)
(110)
(72)

L
120
74

(XL)
(130)
(76)

XXL
140 cm
78 cm

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 5 172 (192) 208 (226) 242 m og strik rundt i
rib – 1 r, 1 vr i alt 7 cm.
Skift til rundpind 7, og tag på 1. omg ind jævnt fordelt til 130 (144) 156 (170) 182 m.
Tag ind ved at strikke: 2 r, 2 r sm, og reguler til slut til det opgivne masketal.
Strik rundt til arb måler 45 (46) 47 (48) 49 cm. Del arb til ærmegab med 65 (72) 78
(85) 91 m til hver del. Strik hver del færdig for sig.
Ryg: 65 (72) 78 (85) 91 m. Fortsæt lige op til arb måler 3 cm før hel længde. Sæt de
midterste 27 (32) 36 (39) 41 m på en nål til nakke, rest 19 (20) 21 (23) 25 m til hver
skulder.
Strik hver skulder færdig for sig.
Venstre side af arb, set fra retsiden: Strik videre over skulderens masker således:
Ved halsen; strik 2 m dr r sm, strik til der resterer 8 (9) 10 (11) 12 m på pinden,
vend med german short row, og strik vrang tilbage til halsen.
Næste pind: strik 2 m dr r sm, strik til der resterer 12 (13) 14 (15) 16 m, vend med
german short row, og strik vrang tilbage til halsen.
Sidste pind: Strik en pind ret over alle masker, husk at dobbeltmasken ved
vendingerne strikkes som 1 m – der er 17 (18) 19 (21) 23 m på pinden.
Lad maskerne hvile til skulder.
Strik den anden skulder på samme måde. Ved halsen strikkes fra vrangsiden, 2 vr sm,
der vendes på samme måde, blot spejlvendt Forstykke: 65 (72) 78 (85) 91 m. Fortsæt lige op til arb måler 58 (60) 62 (64) 66
cm. Næste p fra retsiden strikkes således:
Strik 38 (43) 47 (52) 56 m, og sæt derefter de sidst strikkede 11 (14) 16 (19) 21
masker til hvile til hals. Strik videre hver side færdig for sig. Der er 27 (29) 31 (33)
35 m på hver skulder.
Venstre side af arb - Luk straks de næste 3 m af, og derefter lukkes på hver 2. p for
2 m, og derefter tages 1 m ind hver 2. pind, ved at strikke 1 km, 2 dr r sm til der

resterer 17 (18) 19 (21) 23 m på pinden. Strik lige op til der mangler at blive strikket
de sidste 5 pinde – og strik skrå skulder på samme måde, som der blev gjort på
ryggen, med vendepinde. Sæt maskerne til hvile.
Montering og hals: Strik skuldrene sammen, ved at lægge arb ret mod ret. Sæt
maskerne på pinde, strik 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af.
Strik den anden skulder på samme måde, blot spejlvendt.
Hals: Med lille rundpind 5 samles m op jævnt fordelt rundt i halsen. De hvilende m
strikkes ret. Maskeantallet skal være deleligt med 2, ca 94 (98) 102 (106) m.
Strik rundt i rib - *1r,1vr* til halsen måler 11 cm. Luk af i rib.
Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.
Design og opskrift: Sanne Lousdal

