Rød sweater med lukning foran
Trøjen er oprindeligt strikket efter papirmønster.
Men jeg har skrevet ned undervejs, så har du samme mål som mig er du velkommen til at kopiere mønstret.
Størrelse: medium
Målene er de samme som er vist på tegningen du ﬁnder hvis du henter vejledningen til at
strikke efter eget hoved. Hent den eventuelt og
skriv den ud.
Jeg valgte at lave ærmerne en lille smule kortere end den er i ’vejledningen til at strikke...’
Garn: 2-trådet uld
Strikkefasthed:
Glatstrikning:19 masker på p. nr. 3,5 = 10 cm i
bredden
En snoning med 3 x 3 baner mindsker strikkefastheden med 1,5 cm
Bagstykke
Slå op: 106 masker op på pinde nr. 3,5 (104 til
mønster + 2 kantmasker).
Strik 10 cm rib og skift herefter til at strikke
mønsterborten.
Strik lige op i mønster til stykket måler 37 cm.
Tag ind i hver side til ærmegab: på hveranden
pind lukkes 1 x 3 masker, 2 x 2 masker og 3 x 1
maske.
Når stykket måler ca 51 cm tages ind til hals:
Luk de midterste 20 masker.
Strik hver side færdig for sig.
Luk endnu 6 masker af ind mod halskanten.
Du har nu ialt 26 masker tilbage til skuldersøm.
Luk de 26 masker af på en gang.
Strik på samme måde i den anden side.
Forstykke
Slå op: 61 masker op (59 til mønster + 2 kantmasker).
Når maskeantallet er større på hver halvdel end
halvdelen af forstykket er det fordi jeg har beregnet 8 masker til knap-kanten foran. Der skal
være lidt til at lappe over!
Strik først 10 cm rib. Men husk at de midterste
8 cm skal være glatstrikning – det er til kanten
midt for.
Efter de 10 cm rib strikkes mønsterborten.

Strik til stykket måler 36 cm og tag ind til
ærmegab: 1 x 3 masker, 2 x 2 masker og 3 x 1
maske.
Herefter fortsættes uden indtagninger til stykket
måler 49 cm.
Tag ind til hals: 1 x 1 masker, 1 x 2 masker, 2 x
3 masker, 2 x 2 masker og 3 x 1 maske.
Strik til stykket måler 54 cm
Luk af.

Ærmer
Slå 42 masker op på p. nr, 3,5 ( inklusiv 2 kantmasker)
Strik 9 cm rib.
På næste pind tager du jævnt ud til 53 masker
(51 masker til mønster + 2 kantmasker).
Tag herefter en maske ud i hver side på hver 8
pind til ialt 79 masker.
Strik til arbejdet måler 50 cm (lidt kortere end på
modeltegningen)
Tag ind til ærmerundingen: 3 x 1 m, 2 x 2 m, 1 x
3 m på hveranden pind
Strik videre til der er strikket 5 cm efter at indtagningerne begyndte.

er tørre.
Kanten til knapper og trenser, midt foran, bøjes
mod vrangen og sys fast.
Sy knapper på venstre forstykke. Lav hæklede
trenser med dobbelt garn på højre stykke.
Krave
Tag masker op rundt i halskanten.
Tæl maskerne så du er sikker på at det bliver
samme antal masker på begge halvdele.
Hvor mange masker skal tages op?
Her kan du godt prøve dig frem.
Jeg endte med at have ialt 102 masker. 28 på
hvert forstykke og 46 masker på rygstykket.
Strik kraven i dobbelt rig: 2 ret, 2 vrang.
Luk af når kraven måler 18 cm.

Gør stykkerne fugtige, læg dem i pres mellem
håndklæder og sy dem sammen når stykkerne

Mønsterborten

Her vises kun halvdelen af mønsterborten.
På den anden halvdel er den lige sådan – men naturligvis i omvendt rækkefølge set fra midten!
Det hele er meget mere overskueligt hvis du tegner det på et stykke milimeterpapir!

Mønster A
Det ser umiddelbart let ud – men i praksis bliver
der nemt fejl.
Jeg vil aldrig lave det mere og anbefaler at du
vælger et andet.
Men her er det:
Krydsløbende linjer over 10 masker
1.pind (retten) 1 r *kryds 2 m mod højre ( = strik
2. maske foran 1. maske, derefter 1.maske ret).
Gentag fra * endnu to gange.
2.pind og alle sidepinde: 10 vrang
3. pind: *kryds 2 masker mod højre, r r. Gentag
fra * endnu 2 gange, slut med 1 ret
5. pind: 2 ret *kryds 2 masker mod højre, 1
ret. Gentag fra * endnu 1 gang og slut med at
krydse 2 m mod højre.
7. pind: gentag fra 1. pind

Mønster B
Et snoningsmønster over 15 masker
Der laves to snoninger på hver fjerde pind – og
de skubber sig skiftevis til at ligge først og sidst
i stykket med de 9 retmasker
1.pind: 3 vrang, 9 ret, 3 vrang
2. pind og alle lige pinde: ret over ret og vrang
over vrang
3. pind: 3 vrang, sæt 3 masker på hjælpepind
bagved arbejdet, strik de tre næste masker ret
og strik derefter maskerne på hjælpepinden ret,
3 ret, 3 vrang.
4 pind: vrang over vrang, ret over ret
5 pind: 3 vrang, 3 ret, sæt 3 masker på
hjælpepind bagved, strik de 3 næste masker og
derefter maskerne på hjælpepind, 3 vrang
7. pind: Vrang over vrang, ret over ret.

Mønster C
Et snoningsmønster over 8 masker.
Der laves en snoning på pind nr. 3 og ellers ret
over ret, vrang over vrang
1.pind: 2 vrang, 4 ret, 2 vrang
2.pind og alle lige pinde: ret over ret, vrang over
vrang
3 pind: 2 vrang, 2 ret på hjælpepind foran arbejdet, strik de 2 næste ret og derefter de 2 masker på hjælpepinden, 2 vrang
4. pind: Ret over ret, vrang over vrang

Perlestrik
1.pind: 1 ret, 1 vrang stykket ud
Alle følgende pinde: vrang over ret og ret over
vrang

