S8247-DK

Damesweater i BRAVO COLOR

Artikelnummer: 9850100-D8247

S8247 Damesweater i BRAVO COLOR
Garn: SMC Bravo Color, 100 % polyakryl, 1 ngl = 50 g = ca 133 m
Størrelse: XS(S)M(L)XL
Sweaterens mål:
Overvidde: 82(90)104(112)121 cm
Længde: 65(66)67(68)69 cm
Ærmelængde under arm: 43(43)43(43)43 cm
Garnforbrug: 8(9)10(11)12 ngl fv 02095
Pinde: Milward 4 mm
Rundpind: Milward 3½ mm, 60 cm
Tilbehør: 2 maskeholdere
Strikkefasthed: 23 m og 27 p i ribmønster på p 4 = 10 x 10 cm. OBS! Kontroller strikkefastheden. Strikker du for løst, skift til tyndere pinde. Strikker du for fast, skift til tykkere
pinde. Stemmer strikkefastheden ikke kan arbejdet få forkert mål og garnmængden kan
ændre sig.
Kantm = kantmaske: Første og sidste m
strikkes ret på alle p.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2
masker og strik m drejet ret (= ret i bagerste
maskelænke).
Rib: *1 ret, 1 vrang*, gentag *-*.
Ribmønster: Maskeantallet er delbart med
5 m + 4 m + 2 kantm.
1.p: 1 kantm, *1 vrang, 2 ret, 1 vrang, 1
drejet ret (= r i bagerste maskebuer)*,
gentag *-*, 1 vrang, 2 ret, 1 vrang, 1 kantm.
2.p: Strik ret over ret og vrang over vrang.
3.p: 1 kantm, *4 vrang, 1 drejet ret*, gentag
*-*, 4 vrang, 1 kantm.
4.p: Strik ret over ret og vrang over vrang.
Gentag 1.-4.p.
Tips! Det er altid en god idé at læse
opskriften igennem inden arbejdet
påbegyndes.

RYG
Slå 96(106)121(131)141 m op på p 4 og
strik ribmønster. Når arb måler 43 cm,
lukkes 6(8)10(11)12 m i hver side til
ærmegab 1 gang, herefter strikkes 1 indt
på hver 2.p 3(3)5(5)5 gange og 1 indt på
hver 4.p 3(4)5(6)7 gange = 72(76)81(87)93
m. Når arb måler 63(64)65(66)67 cm,
lukkes i hver side til skulder på hver 2.p:
6,7,7 m (7,7,7 m) 7,8,8 m (9,8,8 m) 9,9,9 m.
Sæt de resterende 32(34)35(37)39 m på en
maskeholder. Arb måler 65(66)67(68)69
cm.
FORSTYKKE
Strik som til ryggen til arb måler
55(55)56(56)57 cm. Sæt de midterste
16(16)17(17)19 m på en maskeholder
til halsen og strik hver side for sig. Luk
yderligere 1 m mod halsen på hver 2.p
8(9)9(10)10 gange.

ÆRMER
Slå 51(51)56(56)56 m op på p 4 og strik
ribmønster. Strik 1 udt i hver side på hver
12.(10.)10.(8.)6.p i alt 3(2)2(1)12 gange,
herefter på hver 10.(8.)8.(6.)4.p i alt
7(11)11(17)10 gange = 71(77)82(92)100
m. Når ærmet måler 43 cm, lukkes
3(4)5(6)6 m i hver side til ærmekuppel 1
gang, herefter strikkes 1 indt på hver 2.p
25(27)28(32)36 gange. Luk de resterende
15(15)16(16)16 m på én gang. Ærmet
måler 62(64)64,5(67,5)70,5 cm.
MONTERING
Læg delene på de angivne mål. Dæk med
et fugtigt håndklæde og lad tørre. Sy
skuldersømme.
Halskant: Strik 24(28)28(30)30 m op
med rundp 3½ langs venstre halskant,
strik de hvilende 16(16)17(17)19 m i
ret midt for, strik 24(28)28(30)30 m
op langs højre halskant, strik nakkens
hvilende 32(34)35(37)39 m ret =
96(106)108(114)118 m. Strik 5 p rib i omg
og luk af i rib.
Sy ærmerne i samt sy ærme- og sidesømme,
men lad 12 cm stå åben til slids forneden.
VASKERÅD
Strik vaskes med vrangen ud og tørres
liggende.
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Coats
SMC
Coats Danmark, Tel: 3583 5020
Oversættelse: Jette Magnussen
www.coatscrafts.com
Gem garnbanderolerne de er
dit garantibevis, ved evt.
reklamation kontakt din
garnforretning.

