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Barnetrøje & Sjal
Materiale: Schachenmayr Mellow, 200 g
1 ngl. Fv 00033 (cerise)
Jumperp. & Strømpep. 5 mm
Strikkefasthed 12 m og 20 pinde p. 5, 10x10 cm
Strikning af snore:
Slå 3 eller 4 m op (se beskrivelsen i opskriften) *Strik
m r på en strømpepind. Flyt maskerne ned til den
anden ende af pinden, vend ikke arbejdet*, gentag**. Stram tråden på bagsiden. Strik til den ønskede
længde. Luk af og hæft ende (eller strik videre med
m).
Barnetrøje
str 104/110 cm
Ryg:
Slå 48 m op på p. 5 og strik glat 23 cm = 46 p.
Herefter tages ind til ærmegab i begge sider på hver
2. p for 1x3 m og 2x1 m = 38 m.
Strik lige op til arbejdet måler 40 cm = 80 p og luk
alle m af.

Venstre forstykke:
Slå 24 m op og strik 23 cm glat = 46 p. Tag herefter
ind til ærmegab i højre side på hver 2. p. som på
ryggen = 19 m. SAMTIDIG når der er strikket 25 cm
= 50 p, lukkes af til hals i venstre side. Strik 2 m sm på
hver 2. p. 4 gange og på hver 4. p 5 gange = 10 m. Når
arbejdet målet 40 cm = 80 p, lukkes de sidste 10 m
af til skulder.
Højre forstykke:
Strikkes på samme måde som venstre forstykke, bare
spejlvendt.
Ærmer:
Slå 24 m op og strik glat. Tag 1 m ud i begge sider på
hver 6. p. 8 gange = 40 m. Når arb måler 30 cm = 60 p,
lukkes af til ærmekuppel. Luk af på hver 2. p for: 1x3
m, 1x2 m, 5x1 m, 1x2 m, 1x3 m. Når arbejdet måler
38 cm = 76 p, lukkes de sidste 10 m af. Strik et ærme
magen til.
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Sjal
Str. ca. 10 cm bredt, midt 30 cm, 120 cm langt uden
snore.
Slå 4 m op på en strømpep. 5 og strik en 15 cm lang
snor. Lad snoren hvile og strik 2 snore mere.
Saml m på en jumperp. = 12 m.
Strik den midterste trekantet-del glat fra de 12 m.
Strik 2 p glat og tag herefter 1 m ud skiftevis på hver
4. og 6. p 24 gange, ved at strikke 1 m dr i lænken
mellem de to yderste m på pinden = 36 m.
Når der er strikket 60 cm = 120 p tages ind. Tag 1 m
ind på skiftevis hver 4. og 6. p 24 gange, ved at tage 1
m løs af, 1 m r og træk den løse m over = 12 m.
Når der er strikket 120 cm = 240 p strikkes 2 p glat.
Del herefter m i 3 dele og strik 3 snore på 15 cm, over
4 m hver. Hæft ender.
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Montering:
Sy skulder-, side- og ærmesømmene sammen. Sæt
ærmerne i og sy dem fast. Som lukning strikkes
snore. Saml 3 m op på forstykket, hvor indtagning
til halsen starter. Strik en 25 cm lang snor, som
beskrevet ovenfor. Strik en magen til, i den anden
side. Hæft ender.
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