Opskrift 4636

Happy Oversize

Størrelse:

XS/S (M/L)

Overvidde:

103

(120) 140 cm

Længde:

53

(60)

Garn:

DOLCE MULTI (60% kid mohair, 40% acryl, 50 g = ca. 150
m) og ANISIA (76% mohair, 24% polyamid, 25 g = 235 m)
fra Cewec

Garnforbrug:
DOLCE MULTI
farve 482
ANISIA farve 25

XL/XXL

67 cm

5

(5)

6 ngl

3

(3)

4 ngl

Pinde:

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 6 og 7 mm

Strikkefasthed:

13 m glat med to tråde (én af hver) = 10 cm på pind nr. 7
mm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde

Forkortelser:

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang,
dr = drejet, udt = udtagning, omsl = omslag
1 r dr op (udt) = løft lænken mellem m på højre og venstre
pind og strik den dr r.

Bemærk:

Happy Oversize strikkes oppefra med raglan-udt og strukturmønster.
Der strikkes med to tråde holdt sammen (én af hver kvalitet).

Mønster
(gentages)

8 omg r (glat)
8 omg perlestrik (1 r, 1 vr – på næste omg strikkes r-m vr og
vr-m r)
8 omg r (glat)
1 omg vr
1 omg 1 r, slå om
1 omg r – alle omsl slippes så r-m bliver lange
1 omg vr

Ribmønster
(gentages)

1.omg: 1 r, 1 vr
2.omg: 1 dr r, 1 vr

Bærestykke: Slå 80 (80) 80 m op på den korte rundpind nr. 6 mm med én tråd af
hver kvalitet. Strik 4 cm rib som beskrevet. Skift til den korte rundpind nr. 7 mm og
strik 1 omg r og placér markører således: Placér markør (omg’s begyndelse), 11 r
(ærme), placér markør, 29 r (forstykke), placér markør, 11 r (ærme), placér markør,
29 r (ryg).
Strik mønster og tag ud til raglan således: Strik 1 r, 1 r dr op, *strik mønster til 1 m
før næste markør, 1 r dr op, 2 r, 1 r dr op*, gentag *-* yderligere 2 gange, mønster
til 1 m før næste markør, 1 r dr op, 1 r. Strik 1 omg mønster uden udt.

Gentag disse 2 omg til der er strikket udt 16 (21) 26 gange (= 208 (248) 288 m).
Krop: Del nu til krop og ærmer således: Sæt ærmets 43 (53) 63 m på en tråd til hvil
og slå 6 nye m op (placér markør efter 3.m = nu omg’s begyndelse), strik mønster
over forstykkets 61 (71) 81 m, sæt ærme-m på hvil, slå 6 nye m op under ærmet og
strik mønster over ryg-m (= 134 (154) 174 m).
Strik mønster til blusen måler 48 (55) 62 cm fra halskanten. Skift til rundpind nr. 6
mm og skift 5 cm ribmønster som beskrevet. Luk af i rib.
Ærmer: Saml ærme-m på den korte rundpind nr. 7 mm. Hold garnet til midt i de
nyopslåede m, strik 3 m op, strik mønster over ærmets m, strik 3 m op (= 49 (59) 69
m). Markér omg’s begyndelse og strik rundt i mønster til ærmet måler 24 (25) 26 cm
eller ønsket længde minus 5 cm. På sidste omg tages 1 m jævnt ind i alle str (= 48
(58) 68 m). Skift til den korte rundpind nr. 6 mm og strik 5 cm ribmønster som
beskrevet. Luk af i rib.
Montering: Hæft ender. Skyl blusen op (se vaskeanvisning på banderole) og lad den
tørre fladt på håndklæde i de opgivne mål.
Rigtigt god strikke fornøjelse
Design CEWEC

