Størrelser: small (medium) large (xlarge) xxlarge
Modellens overvidde (målt midt for): ca. 90 (97) 105 (113) 120 cm.
Modellens længde: ca. 54 (56) 58 (59) 59 cm.
Garn: Silk+Kid Mohair og Nettle Sock Yarn fra ONIONKnit
Garnforbrug: 2 (3) 3 (3) 4 ngl á 50 g i lys grå fv. nr. 3002 i Silk+Kid Mohair
og 3 (4) 4 (4) 5 ngl i douce grøn fv. nr. 1011 i Nettle Sock Yarn
Pinde: Rundpind (40 og 60 eller 80 cm) nr. 3½. Rundpind (60 eller 80 cm) nr. 4½
Strikkefasthed: 21 m og 30 p i glat på p nr. 4½ = 10 x 10 cm.
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
Bemærk: Der strikkes med én tråd af hver kvalitet. Modellen strikkes nedefra, rundt. Der deles til ærmegab, og hver
side strikkes færdig for sig.
Krop:
Der strikkes rundt på p.
Slå 188 (204) 220 (236) 252 m op på rundpind (80 cm) nr 3½ med italiensk opslagning eller alm opslagning efter
ønske.
Strik 11 omg rib (1 r, 1 vr).
Skift til rundpind nr 4½. Strik lige op i r/glat til arb måler 29 (30) 31 (32) 32 cm (eller ønsket længde).
Ærmegab:
Der strikkes frem og tilbage på p.
Strik bagstykke over de første 94 (102) 110 (118) 126 m.
Luk af til ærmegab i begge sider for 4,3,2,2,2,1 (4,4,3,2,2,1,1) 4,4,3,3,2,1,1 (4,4,3,3,2,2,1,1) 5,4,4,3,2,1,1,1 m på
hver anden p (= 66 (68) 74 (78) 84 m)
Strik nu lige op i glat (r på r-siden / 1 kantm-r, strik vr til der mangler 1 m, 1 kantm-r på vr-siden) til ærmegabet
måler 19 (20) 21 (22) 23 cm.
Halsudskæring:
Luk af for de midterste 22 (22) 26 (28) 32 m og strik hver side færdig for sig selv.
Luk af i halssiden for 5,2,2,2,1 m (gælder alle str) på hver anden p (= 10 (11) 12 (13) 14 m). Strik 1 cm lige op i glat.
Lad m hvile og strik den anden side magen til, blot spejlvendt. Lad bagstykket hvile.
Forstykke:
Strik som bagstykket til ærmegabet måler 14 (14) 15 (15) 15 cm.
Halsudskæring:
Luk af for de midterste 14 (14) 18 (20) 24 m og strik hver side færdig for sig selv.
Luk af i halssiden for 4,3,3,2,2,1,1 m (gælder alle str) på hver anden p (= 10 (11) 12 (13) 14 m). Strik herefter lige
op i glat til arb har samme højde som bagstykket. Strik den anden side magen til, blot spejlvendt.
Montering:
Strik skuldrene sammen: Læg for- og bagstykke ret mod ret (mens m stadig sidder på p) og brug en hjælpepind til at
lukke af med: *strik første m fra begge pinde samtidig, gent og træk den første m over den sidst strikkede* (gent * *).
Tag ca. 116 (120) 124 (128) 132 m (lige antal) op i halskanten med rundpind nr 3½ (40 cm). Der tages m op inden
for kantm.
Strik 2½ cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib eller med italiensk aflukning efter ønske.
Tag ca. 110 (114) 118 (122) 126 m (lige antal) op i ærmegab og strik rib som i halskanten. Strik den anden
ærmekant magen til.
Hæft ender og pres arb under et fugtigt stykke.

© Må ikke kopieres og må ikke bruges i kommerciel henseende uden forudgående aftale med ONION ApS, Design & Opskrift Sisse Chytræus for ONION - 1666

1666 Vest med Kidmohair

