Opskrift 4635

Colorful Cardigan

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
95
58

(M)
(103)
(60)

L
111
63

(XL)
(119) cm
(64) cm

Garn:
Garnforbrug: fv 602

Cewec´s Dolce multi
(60% Kid mohair, 40% acryl, 50 gram = 150 m)
6
(6)
7
(8) ngl

Pinde:

Rundpind 4½ og 5, strømpepinde 4½ og 5

Strikkefasthed:
Tilbehør:
Forkortelser:

18 m = 10 cm på pinde 5
3 knapper
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen, km = kantmaske, dr = drejet

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 4½ 183 (199) 215 (231) m og strik rib og
forkanter frem og tilbage således: (1. p er arbs vrangside) 8 m ret (forkant) fortsæt
med *1 vr, 1 r* gentag fra * til * til der resterer 8 m, strik ret (forkant)Fortsæt i rib
indenfor de 8 yderste m i hver side, der hele tiden strikkes ret til forkanter.
Strik til ribkanten måler 2 cm. Strik et knaphul således fra retsiden: *Strik 2 r, strik 2
r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm, strik 2 r. På næste pind strikkes 1 r, 1 vr i det
dobbelte omslag*. Fortsæt med forkanter i ret, og rib til arb måler 6 cm. Skift til
rundpind 5 og fortsæt i glatstrik (indenfor de 8 ret i hver side. (OBS - På første
pind tages ind jævnt fordelt (8) 10 (12) 14 m til 175 (189) 203 (217) m
indenfor de 8 m i hver side)
Sæt en mærketråd i hver side med 85 (93) 99 (105) m til ryggen, og 45 (48) 52 (56)
til forstykkerne. Fortsæt lige op i glatstrikning til arb måler 12 (13) 13 (14), strik
knaphul 2 (gentag fra * til *). Fortsæt til arb måler 22 (24) 24 (26) cm.
Strik knaphul 3 (gentag fra * til *), strik tilbage.
Nu startes indtagninger til dyb V-udskæring således fra retsiden:
Strik 8 r (forkant), strik 2 dr sm, strik til der resterer 10 m på pinden, strik 2 r sm,
strik 8 r (forkant). Gentag indtagninger for hver 2. cm i alt 8 gange. Arb måler/strik til
arb måler 37 (38) 39 (40) cm. Der er 37 (40) 44 (48) m på hvert forstykke. Luk til
ærmegab på næste p fra retsiden, ved at strikke frem til 4 m før sidemærketråden,
luk 8 m af til ærmegab, strik til 4 m før mærketråden i modsatte side, luk 8 m af til
ærmegab, strik pinden færdig. Lad arb hvile mens der strikkes ærmer.
Der er 33 (36) 40 (44) m på hvert forstykke og 77 (85) 91 (97) m på ryggen
Ærmer: Slå op med strømpepinde 4½ 36 (38) 40 (42) m, og strik rib rundt *1r, 1 vr*
i alt 8 cm. Skift til strømpepinde 5 og glatstrikning. Tag på første omg 4 m ud jævnt
fordelt til 40 (42) 44 (46) m. Strik rundt i glatstrik til ærmet måler 10 cm. Start
udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af omgangens 1. og sidste m. Gentag
udtagningerne for hver 2. cm til der er 60 (64) 68 (72) m på omgangen. Strik lige op
til ærmet måler 45 cm, eller ønsket længde. Luk de 4 første og de sidste 4 m på
omgangen, og lad ærmet hvile, mens der strikkes et ærme mere.
Der er 52 (56) 60 (64) m på ærmet.

Raglan: Sæt delene ind på rundpinden med de aflukkede masker mod hinanden. Der
er 247 (269) 291 (313) m på pinden.
Strik 1 pind fra retsiden, hvor der strikkes 1 m fra hver del: forstykke/ærme,
ærme/ryg, ryg/ærme, ærme/forstykke VRANG sammen. Dette er mærkemasken for
videre raglanindtagninger. Der er 243 (265) 287 (309) m på pinden.
Fortsæt således: Strik forkantsmaskerne ret, strik 2 dr r sm (V-udskæring),
**strik frem til 4 m før vrangmærkemasken, strik 2 dr r sm, strik 2 r, 1 vr, 2 r, 2 r
sm**, gentag fra ** til ** de øvrige 3 vrangmærkemasker.
Strik tilbage som maskerne viser.
Gentag raglan indtagningerne på hver 2 p, og indtagningerne til V-udskæring for hver
2 cm, - V-udskæringens indtagninger gentages 6 (7) 8 (9) gange mere, og der tages
ind til raglan endnu 17 (19) 21 (23) gange. Fortsæt således: Strik de 8
forkantsmasker, luk 2 m af, strik videre med raglan hvor det er muligt, strik frem til
de 8 forkantsmasker og sæt disse til hvile (strik dem ikke), vend, luk de første 2 m af,
og strik tilbage. Strik videre med raglan og luk de første 2 m af på hver pind
yderligere 3 gange. Luk de resterende masker af.
Sæt de 8 forkantsmasker på pinde. Slå 1 ny maske op mod nakken, og fortsæt lige op
over de 9 m, til kanten let strakt når midt nakke – luk af.
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Sy forkanten til op til nakken, og sy
denne sammen midt bag. Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige stykker
og lad det tørre.
Design og opskrift: Sanne Lousdal

