Størrelser: 4/6 (7/8) 10/12 år
Modellens overvidde: ca. 78 (88) 98 cm efter knapning.
Modellens længde: ca. 48 (52) 56 cm.
Garn: No. 6 Organic Wool + Nettles fra ONIONKnit
Garnforbrug: 8 (9) 10 ngl á 50 g i khaki fv. nr. 633
Pinde: Strikkepinde nr 6. Strømpepinde eller rundpind (40 cm) nr. 6.
Strikkefasthed: 15 m og 19 p i glat på p nr. 6 = 10 x 10 cm.
Tilbehør: 6 knapper
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 garnmængde if. opskriften passer.
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / arb = arbejdet / * * = gentag mellem stjernerne
kantm-r = kantmasker strikkes ret
boble = stik p ind i m der ligger 5 p under og strik 1 r herigennem, slip nu m og de overliggende m af p.
Bemærk: Modellen strikkes i ét stykke og begyndes nederst på forstykket. Der strikkes ingen knaphuller – knapperne
sys igennem begge lag.
Mønster: Sømandsbobler:
1.+3.+5.p: 6 Kantm-r, strik vr til der mangler 6 m, 6 kantm-r.
2.+4.p: Strikkes r.
6.p: 6 kantm-r, *3 r, 1 boble* (gent *-* til der mangler 7 m), 1 r, 6 kantm-r.
7.+9+11. p: 6 kantm-r, strik vr til der mangler 6 m, 6 kantm-r.
8.+10.p: Strikkes r.
12. p: 6 kantm-r, 1 r, *1 boble, 3 r* (gent *-* til der mangler 6 m), 6 kantm-r.
Gentag disse 12 p.
Forstykke:
Slå 73 (81) 89 m op på p nr 6 og strik 11 p r.
Skift til mønster og strik lige op til arb måler 42 (46) 50 cm. Slut med 6. eller 12. p i mønstret.
På næste p lukkes de midterste 9 (13) 17 m af. Strik nu hver side videre hver for sig (= 32 (34) 36 m på hver
skulder).
Højre skulder:
(Der strikkes stadig i mønster) Luk 2 m af i halssiden på hver 2. p i alt 2 gange (= 28 (30) 32 m).
Strik lige op (i mønster) til arb måler 48 (52) 56 cm. Slut med 6. eller 12. p i mønstret. Lad arb hvile og strik venstre
side magen til højre, blot spejlvendt.
Bagstykke:
På næste p slås 17 (21) 25 m op mellem skulderstykkerne og der strikkes igen mønster over alle 73 (81) 89 m (beg
mønster midt bag når det er muligt). Fortsæt lige ned til arb måler 45 (49) 53 cm målt fra de opslåede m. Slut efter 6.
eller 12. p i mønstret.
Strik nu 10 p r. Luk af i r fra vr-siden.
Montering:
Krave:
Tag ca. 54 (58) 62 m op i halskanten med den korte rundpind eller strømpepinde. Strik *1 omg r, 1 omg vr* (gent * * i alt 5 gange). Strik 1 omg r og luk af i vr.
Sy knapperne gennem både for- og bagstykker, tre stk i begge sider.
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