by Permin
Luftig top

FORSTYKKE
Strik 35/39 m op fra retsiden med p nr. 3½, langs ryggens opslagskant
(til skulder) fra kanten og mod midten, slå 40/44 nye m op (til
halsudskæring på forstykke) og spring samtidig 40/44 m over langs
ryggens opslagskant, strik 35/39 m op langs de resterende m af ryggens
opslagskant (til skulder) = 110/122 m.
Strik 1 vrangp fra vrangsiden.
Strik som til ryggen.
MONTERING
Læg toppen på de angivne mål med et fugtigt klæde over og lad den
tørre.
Fold stykket og sy 34 cm sidesøm fra rib og indtil ærmegab. Lad de
resterende 18/20 cm stå åben til ærmegab.
Med hæklenål nr. 3 fra retsiden, hækles 1 omg km fra venstre mod højre
langs hvert ærmegab.
Hæft alle tråde.

** Let
Størrelse:
Ryg og forstykke
Bredde forneden, ryg (cm)
Længde indtil ærmegab (cm)
Overvidde (cm)
Ærmegab, højde (cm)
Skulderbredde (cm)
Halsudskæring, bredde (cm)
Hel længde (cm)
Garn:
Garnforbrug:
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M
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Schachenmayr Micro Ethno Color
100% Polyakryl, 250 g = løbelængde 760 m.
Fv 00092 (sydafrica color)
1/1
nøgler

Husk:

– at garnforbruget kan variere fra person til person.
– at kontrollere banderoler, om de har samme
farveparti.

Pinde:

Milward jumperpinde nr. 3 og 3½..
Milward hæklenål nr. 3.
Stoppenål til hæftning af tråde.

Strikkefasthed: Rib: 30 m og 34 p på p nr. 3 = 10 x 10 cm.
Hulmønster: 20 m og 28 p på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.
Juster evt. til større eller mindre p, hvis
strikkefastheden ikke passer.

Forkortelser:
cm = centimeter
g = gram
kantm = kantmaske
m = maske(r)
mm = millimeter
omg = omgang(e)
p = pind
r= ret
rets = retsiden
rk = række(r)
vr = vrang
vrangs = vrangsiden

Målskitse
(angivet i cm)
Ryg og forstykke

Strikkeforklaringer:
kantm: Strik første og sidste m ret på alle p.
oindt = overtræksindtagning: Løft 1 r af, 1 r, træk den løftede m over
den strikkede m.
Rib:
Retsiden: Kantm, *1 r, 2 vr, 1 r, gentag fra * indtil sidste m, kantm.
Vrangsiden: Kantm, strik som m viser, kantm.
Hulmønster: Mønsteret er delbart med 4 m + 2 kantm.
1.p: Kantm, 2 r sm, 1 omslag, oindt (se forklaring), gentag fra * indtil
sidste m, kantm.
2.p: Kantm, *1 vr, [strik i omslaget: 1 vr, 1 r], 1 vr, gentag fra * indtil sidste
m, kantm.
Gentag 1.og 2.p på hele arb.
OPSKRIFT
Opskriften er beskrevet i 2 str, angivet med den mindste størrelse først
og adskilt af / skråstreg. Hvis der kun står et tal er det gældende for
begge str.
Bemærk: Toppen strikkes fra halsen og ned.
RYG
Slå 110/122 m op på p nr. 3½. Begynd med en vrangp fra vrangsiden.
Strik herefter hulmønster, se forklaring.
Når arb måler 38/40 cm fra opslagskanten, skiftes til p nr. 3 og der
fortsættes i rib, se forklaring.
Strik 14 cm rib og luk af i rib.

Gratis mønster
Gratis stickbeskrivning
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