894125 Cardigan med edderkoppehulmønster.
Bullen:
På p nr 2½ og med 2 tråde slås 290 (304) 339 (353) m op, strik videre med 1 tråd i edderkoppehulmønst som beskrevet
(1. p er vr af arb).
Når ryggen måler ca 34 cm, sluttes med 8. eller 16. p og der strikkes1 p vr fra vrangen hvor der tages ind til 219 (241) 261
(283) m jævnt fordelt.
Strik 1 p r fra retten og strik 4 p rouleaukant som beskrevet.
Slut roulleauen med 1 p vr over alle m hvor der tages 1 m ud til str S og til str L = 220 (241) 262 (283) m.
Bemærk: Tæl 53 (60) 67 (71) ind fra begge sider og sy en ritråd i næste m til ”sidesøm”, lad ritråden følge ”sidesømmene”
op til ærmegabet.
Slut med 1 p vr fra vrangen over alle m og fortsæt i edderkoppehulmønster.
Når hele arb måler ca 43 cm (slut med 8. eller 16. p), deles op ved ”sidesømmene” således: Strik 50 (57) 64 (68) m og luk 7
(8) 8 (7) m af, strik 106 (111) 118 (133) m og luk 7 (8) 8 (7) m af, strik de rest 50 (57) 64 (68) m og hver del strikkes for sig.
Ryg: Sæt et ”mærke” midt på arb. Luk i hver side (i beg af hver p) for 3,2,1,1,1,1 (3,2,1,1,1,1) 3,3,2,1,1,1,1 (4,3,3,2,2,1,1,1) =
rest 88 (93) 94 (99) m.
Når ærmegabet, fra ”mærket” måler ca 20 (21) 22 (23) cm (slut ikke med 7 eller 15. p), lukkes til hals.
Luk de midterste 28 (29) 28 (29) m og strik hver side for sig.
Luk i beg af hver p, fra halsen, for 3,2 m.
Samtidig lukkes til skulderskråning i beg af hver p, fra ærmegabet, for 8,8,9 (9,9,9) 9,9,10 (10,10,10) m.
Højre forstykke: Luk til ærmegab som på ryggen= rest 41 (48) 52 (51) m og når der mangler 8 cm i den hele længde,
lukkes til halsrunding.
Luk i beg af hver p, fra halsen, for 6,3,2,2,1,1,1 (7,4,3,2,2,1,1,1) 10,4,3,2,2,1,1,1 (7,4,3,2,2,1,1,1) m.
Venstre forstykke:
Strikkes som højre forstykke, men modsat.
Ærmer:
På p nr 2½ slås 73 (73) 79 (79) m op, strik 4 p rouleau som beskrevet, slut rouleauen med 1 p vr over alle m hvor der tages
1 m ud til str L og XL = 73 (73) 80 (80) m.
Strik derefter 8 p edderkopmønst hvor der på sidste p tages 1 m ind til str L og XL.
Strik igen 4 p rouleau = til ombukning. Slut rouleauen med 1 p vr over alle m og tag her ind til 66 (66) 73 (73) m jævnt
fordelt .
Fortsæt med edderkoppehulmønst således at retsiden vender modsat mønsteret på ombukningen.
Når der er strikket 7 (9) 9 (6) p, tages 1 m ud (inden for de 2 yderste m) på hver 12. (10.) 10. (8.) p til 82 (88) 95 (101) m
(strik efterhånden de udtagn m med i mønst).
9 (7) 9 (7) p efter sidste udtagningsp og luk til ærmebue.
Luk i hver side for 3,2 m.
Strik derefter indtagn således: Retten. 1 m r, 2 m dr r sm, strik til de sidste 3 m, strik 2 m r sm, 1 m r.
Gentag indtagn på hver 2. p fra retten 8 gange og derefter på hver p fra retten.
Når der er 38 (40) 39 (41) m tilbage, lukkes i hver side (i beg af hver p), for 2,3,4 m, luk til sidst de rest m.
Montering, halskant, forkanter og trencer:
Sy skuldersømmene med en fast søm (sømmen må ikke kunne strækkes). Sy sidesømmene og sy ærmesømmene. Sy
ærmerne i således at den øverste del af ærmebuen ”holdes til” uden at danne folder.
Halskant: Med p nr 2½ strikkes m op fra retten af arb (med tråden langs vrangen) således: Beg over højre forstykke og
strik 1 m op i hver aﬂukket m.
Hvor der er lukket 1 m af gangen, strikkes yderligere 1 m op mellem hver 2. aﬂukket m.
På det lige stykke, strikkes 1 m op for hver p, men spring hver 4. p over.
Strik (langs nakken) 1 m op i hver aﬂukket m + 2 m ekstra jævnt fordelt i rundingerne både i beg og i slutn.
Strik m op i venstre side som beskrevet til højre side (der skal blive et maskeantal deleligt med 7+2 m).
Strik 4 p rouleau og 8 p edderkopmønst. Bemærk: På 1. p tages 1 m ud og på sidste mønsterp tages 1 m ind igen.
Slut med 4 p rouleau og luk af uden at strikke m = træk m over næste m = hele p, hæft sidste m.
Venstre forkant: Med p nr 2½ strikkes m op fra retten af arb (med tråden langs vrangen). Beg øverst over den øverste
rouleaukant og strik 1 m op for hver p, men spring hver 6. p over.
Slut i opslagningsp nederst = der skal blive et ulige maskeantal.
Strik 4 p rouleau og luk af som til kraven.
Højre forkant: Strikkes som venstre forkant, her begyndes i opslagningsp og sluttes over den øverste rouleaukant.
Hæklede trencer: Med nål nr 1,5 hækles små faste trencer 5-6 stykker over den øverste del af forstykkerne = hækl
trencerne inden for rouleaukanten på retten. Hækl 1 fm, 7-8 lm og igen 1 fm 1 cm længere nede.
Sy knapper i ud for trencerne.

