
Design1640 - Tunika Top

Størrelser:              S     (M)      L     (XL)
*Overvidde:   92   (98)  104  (110) cm
*Længde:      60   (61)     62    (63) cm
*Modellens færdig mål. 

Garn: Alpaca+Nettles+Merino wool fra ONIONKnit

Garnforbrug:  6      (7)       7      (8) ngl. fv 1209.

Pinde: Rundp nr. 4 og lille rundp nr. 3 ½.

Strikkefasthed: 22 m x 31 p = 10 x10 cm i glat på p nr. 4.

Opnå det gode resultat:
Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at 
opnå det gode resultat, samt for at den angivne mængde garn if. opskriften passer.t

Ryg og forstykke:
Slå 194(206)218(230) m op på rundp nr. 4, saml arb og strik 21 omg r-riller således: 1 omg r, 1 omg vr. Disse 2 
omg gentages. På sidste omg reguleres masketallet til 200(212)224(236) m. Fortsæt derefter med at strikke rundt i 
glat. Når arbejdet måler 37(37)37(37) cm. Arb deles i forstykke og ryg = 100(106)112(118) m på hver del, og der 
strikkes frem og tilbage i glat i striber. 
Ryggen: 
Når ærmegabet måler 19(20)21(22) cm lukkes til hals for de midterste 16(18)20(22) m. Strik hver skulder færdig for 
sig. Højre skulder: Luk yderligere på hver 2. p for 3 m mod halsen i alt 5 gange. Strik til arbejdet måler 60(61)62(63) 
cm. Lad m hvile. Strik venstre skulder spejlvendt af højre.
Forstykke:
Når ærmegabet måler 16(17)18(19) cm, lukkes til hals for de midterste10(12)14(16) m. Strik hver skulder færdig for 
sig. Højre skulder: Luk yderligere på hver 2. p for 2 m mod halsen i alt 9 gange. Strik til forstykket måler som ryggen. 
Læg retsiden af ryggen mod retsiden af forstykket og strik 1 m fra ryggen sammen med 1 m fra forstykket, samtidig 
med der lukkes af.
Strik venstre skulder spejlvendt af højre.

Ærmer: 
Slå 86(90)94(104) m op på lille rundp nr. 4 og strik 21 omg r-riller som forneden på ryg og forstykke. Tag 3 m ud 
jævnt fordelt på sidste omg, samtidig med der tages 1 m ud i beg og slut af omgangen. Fortsæt derefter med at 
strikke rundt i glat, idet der tages 1 m ud i beg og slutn af hver 16. omg i alt 5(5)6(6) gange, udtagn i r-rillerne tælles 
med. Når arbejdet måler 29(29)29(33) cm. Luk af.

Montering: Sy ærmerne i.

Halskant: Strik fra r-siden 52(54)56(58) m op i halsen på forstykket og 47(49)51(53) m op i halsen på 
ryggen på lille rundp nr. 3 ½ og strik 5 omg r-riller, samtidig med, der tages 4 m ind jævnt fordelt på 4. omg, ved at 
strikkes 2 m sm 2 gange på forstykket og på ryggen. Luk derefter lidt fast af på 6. omg = vr-omg.
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