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Pinde:

Jumperp. 4 mm, rundp. 4 mm - 40 cm
Strømpep. 4 mm, 4 maskemarkører (M)

Tilbehør:

1 knap & Pompon Rico art. 3831758/001

Strikkefasthed:

22 m x 30 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

ngl.

Bemærk at garnet Rigmor har en tilfældig striberapport, således at farverne og striberne viser sig forskelligt fra nøgle til nøgle og alt efter hvilket
arbejde og størrelse der strikkes.
Trøje:
Glatstrik: ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Retstrik: ret på retsiden, ret på vrangsiden. På rundp: 1 omg vr, 1 omg r.
Kantmaske (km): Første m tages vrang løs af, sidste m strikkes ret.
Ryg- og forstykke: Slå 106 (122) 138 (154) m op på rundp. 4 mm og strik rundt. Strik 5 omg retstrik (1. p = vrangsiden). Fortsæt i glatstrikning.
Sæt en markør (M) i sidesømmen efter 53 (61) 69 (77) m og efter yderligere 53 (61) 69 (77) m.
Når arbejdet måler 15 (20) 21 (23) cm lukkes 6 m af til ærmegab i hver side omkring M. Lad maskerne til for- og bagstykke hvile = 41 (49) 57 (65)
m), mens ærmerne strikkes.
Ærme: Slå 30 (35) 40 (45) m op på jumperp. 4 og strik 5 p retstrik (1. p = vrangsiden). Fortsæt i glatstrik og tag 1 m ud i hver side på hver 4. p - 3
(4) 9 (11) gange, derefter hver 6. p - 5 (6) 4 (4) gange = 46 (55) 66 (75) m.
Når arbejdet måler 15 (20) 23 (25) cm lukkes 6 m af i hver side = 34 (43) 54 (63) m. Lad m hvile.
Strik det andet ærme på samme måde.
Raglan: Sæt de hvilende m på rundpind med en maskemarkør mellem hver del i følgende rækkefølge: Ærme, M, forstykke, M, ærme, M, ryg, M =
150 (184) 222 (256) m. Fortsæt i glatstrik. Tag SAMTIDIG ind på hver 3. omg på hver side af M - 6 (0) 0 (0) gange og på hver 2. omg 6 (15) 18 (21)
gange = 54 (64) 78 (88) m. Før M strikkes 2 r sm, efter M strikkes 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over. SAMTIDIGT når der er 2 raglan indtagninger
tilbage mellem bagstykket og ærme (arbejdets begyndelse), strikkes arbejdet frem og tilbage uden raglanindtagningerne. Ved åbningen,
strikkes istedet 2 r på begge sider af slidsen på alle p.
SAMTIDIGT når ærmegabet måler 9 (9,5) 11 (12) cm sættes de midterste 9 (9) 11 (13) m på en på en tråd fra retsiden – til hals. Hver side
strikkes færdig for sig. Luk af mod halsen på hver 2. omg for 2, 2 (3, 2) 3, 2 (3, 2) m. Når arbejdet fra retsiden måler ca. 27 (31) 34 (38) cm fra
opslåningskanten til skulder, strikkes et knaphul fra retsiden således: 2 r, 2 r sm, slå om. Strik frem til de aﬂukkede m, saml 4 (5) 5 (5) nye m op og
strik m fra tråden, saml 4 (5) 5 (5) nye m op, strik p hen. Strik frem og tilbage mellem åbningen ved bagstykket og ærmet. Strik 2 p retstrikning.
Luk af i r fra vr siden.
Montering: Hæft ender. Sy ærmesømmene. Sy knappen i. Damp arbejdet let.
Hue:
Glatstrik: strik ret på alle omgange.
Retstrik: 1 omgang ret, 1 omgang vrang.
Slå 72 (84) 96 (108) m op op på strømpep. 4 og fordel 18 (21) 24 (27) m på pindene og strik rundt. Begynd med 1 omg vrang og strik 5 omg
retstrik. Fortsæt i glatstrik.
Når arbejdet måler 10 (12) 14 (16) cm begynder indtagningerne. Strik næste omg således: *4 ret, 2 ret sammen, gentag fra * omg rundt = 60 (70)
80 (90) m. På ﬂere størrelser vil der ikke længere være samme antal m på hver p!
Strik 3 omg glatstrik og derefter igen en omg med indtagninger således: *3 ret, 2 ret sammen, gentag fra * omg rundt = 48 (56) 64 (72) m.
Strik 2 omg glatstrik og derefter en omg indtagninger således: *2 ret, 2 ret sammen, gentag fra * omg rundt = 36 (42) 48 (54) m.
Strik 1 omg glatstrik og derefter en omg indtagninger således: *1 ret, 2 ret sammen, gentag fra * omg rundt = 24 (28) 32 (36) m.
På næste omg strikkes 2 ret sammen omg rundt. Bryd garnet og træk garnenden gennem de resterende 12 (14) 16 (18) m. Træk sammen og hæft
enden godt.
Montering: Hæft ender. Fugt huen, træk den i form og lad tørre. Sy pompon fast midt på huen.

