1668 REYKJAVIK SWEATER

Størrelser:

S

*Overvidde: 92
*Længde:
64
*Modellens færdige mål
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Garn: Mohair+Nettles+Wool fra ONIONKnit
Garnforbrug: 7
1
1
1

(7)
(1)
(1)
(1)

ngl.
ngl.
ngl.
ngl.

bundfarven fv. nr. 1403
fv. nr. 1405
fv. nr. 1404
fv. nr. 1401

Pinde: En 40 og 60 cm rundp nr. 4. En 40 og 80 cm rundp nr. 5. Et sæt strømpep nr. 4 og 5 til ærmer.
Strikkefasthed i glat uden mønster: 18 m x 26 omg på p nr. 5 = 10 x 10 cm.
Strikkefasthed i glat med mønster: 20 m x 24 omg på p nr. 5 = 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.
Sweateren er strikket rundt i ét stykke. Der er kun en lille sammensyning i ærmegabene.
For at opnå bærestykkets pasform, er indtagningerne placeret i mellem mønsterborterne. Indtagningerne foretages på
mønster-omg lige efter en ensfarvet omg, så det ikke ses i mønsteret. Nogle af indt strikkes således med bundfarven
og nogle med mønsterfarven. Placeringen af omg med indt ses i diagrammet.
1 udtagning = 1 udt: Tag lænken mellem m op og strik den dr r.
Ved jacardstrikning hvor mønstertråden følger over flere end 4-5 masker snos medløbstråden ind i arbejdets
vrangside:
Den tråd som skal følge med lægges hen over den tråd man strikker med, fx efter hver anden eller tredje maske, og
derefter fortsættes med den rigtige farve. Hvis trådene snos ind i bagsiden på 2 pinde lige efter hinanden, forskydes
dette sted.
Ryg og forstykke:
Slå 160 (168) 188 (208) m op med bundfarven på rundp nr. 4, og strik rundt i omg i rib 1 r, 1 vr. Strik 12 cm rib.
Skift til rundp nr. 5 og glat, idet der tages 12 m ind jævnt fordelt på 1. omg: * 11 (12) 13 (15) r, 2 r sm *, gent fra *
til * omg rundt, slut med 4 (0) 8 (4) r = 148 (156) 176 (196) m. Markér til ”sidesømme” før omg´s første m, og efter
de første 74 (78) 88 (98) m. Tag 2 m udi hver side på hver 4. cm i alt 5 gange således: 1 r, 1 udt, strik hen til 1 m før
markeringen, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik til der er 1 m tilbage på omg, 1 udt, 1 r. Strik lige op med de 168 (176) 196 (216)
m til arb måler 32 (33) 33 (33) cm.
Nu beg mønsteret. Strik de første 8 omg af diagrammet. På næste omg lukkes til ærmegab: Luk de første 4 (4) 5 (6)
m af, strik hen til 4 (4) 5 (6) m før sidesømsmarkeringen, luk 8 (8) 10 (12) m af, strik omg rundt og luk de sidste 4
(4) 5 (6) m af = 76 (80) 88 (96) m på hver side. Lad arb hvile.
Ærmer:
Slå 44 (48) 52 (56) m op med bundfarven på strømpep nr. 4, og strik rundt i omg i rib. Når ribborten måler 8 cm,
skiftes til p nr. 5 og glat. Markér omg´s begyndelse, og tag 2 m ud på hver 8. (7.) 6. (5.) omg således: 1 r, tag 1 m
ud, strik til omg´s sidste m, tag 1 m ud, 1 r. Tag ud i alt 10 (12) 14 (16) gange = 64 (72) 80 (88) m.
Men samtidig strikkes mønster. Når ærmet måler 12 cm, strikkes de sidste 17 omg i diagrammet. Gent rapporten
omg rundt. Beregn hvor i rapporten der beg, så mønsteret beg og slutter ens. Fortsæt derefter i bundfarven, til ærmet
måler 42 cm (eller 3 cm før der lukkes til ærmegab). Nu strikkes de første 8 omg af diagrammet.
På næste omg lukkes de første og sidste 4 (4) 5 (6) m af til ærmegab. Lad ærmet hvile og strik et magen til.
Bærestykke:
Fortsæt efter diagrammet, næste omg strikkes med bundfarven, strik hen over ryggens 76 (80) 88 (96) m, fortsæt
hen over det ene ærmes 56 (64) 70 (76) m, hen over forstykkets 76 (80) 88 (96) m og hen over det andet ærmes 56
(64) 70 (76) m = i alt 264 (288) 316 (344) m. Fortsæt i mønster og tag samtidig 0 (0) 4 (8) m ind jævnt fordelt på
første omg = 264 (288) 312 (336) m.
2. indt: (se placering i diagrammet) * 9 (10) 11 (12) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 240 (264) 288 (312) m.
Fortsæt i mønster.
3. indt: 3 r, 2 r sm (skiftevis 4 r, 2 r sm og 3 r, 2 r sm) 4 r, 2 r sm (skiftevis 5 r, 2 r sm og 4 r, 2 r sm), gent for din
størrelse omg rundt = 192 (216) 240 (264) m. Fortsæt i mønster.
4. indt: * 6 (7) 8 (9) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 168 (192) 216 (240) m.
5. indt: * 5 (6) 7 (8) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 144 (168) 192 (216) m. Fortsæt i mønster.
6. indt: * 4 (5) 6 (7) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 120 (144) 168 (192) m.
Strik til diagrammet er færdigt. Strik 1 omg med bundfarven, og strik derefter
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Sweater med rundt bærestykke og flotte brede ribkanter. Dobbelt ombukket halskant.

7. indt: * 8 (4) 4 (2) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 108 (120) 140 (144) m.
På den følgende 0 (1.) 2. (2.) omg strikkes den sidste indt: * 0 (8) 5 (4) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 108
(108) 120 (120) m. Strik 0 (0) 1 (3) omg, her beg halsudskæringen.
Markér de midterste 30 (30) 36 (36) m på forstykket. Strik hen til markeringen, vend, tag 1. m løs af, strik vr hen til
de den anden side af de markerede m, * vend, tag første m løs af, og strik hen til 3 m før sidste vending *, gent fra *
til *, til der er strikket 5 vendinger i hver side. Skift til rundp nr. 4, og strik igen rundt over alle m, men i rib 1 r, 1 vr.
Når ribborten måler 10 cm, lukkes løst af i rib.
Montering: Sy ærmegabene sm. Buk halskanten halvt ned på vrangen og sy til.

Diagram

6. indt

5. indt
4. indt
3. indt

2. indt
1. indt

Signaturforklaring
= bundfarve fv. nr.1403
= fv. nr. 1404
= fv. nr. 1405
= fv. nr. 1401

1 rapport = 24 m, gentag

