Elvira

3½

7 n. 36-42

by Permin

892106

02

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN
Norge CARL PERMIN A/S
Deutschland CARL J PERMIN GmbH
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk Tel: 0461 4902054 • permin@permin.dk

www.permin.dk

TRØJE MED RIBKANTER
Str:

36/38

(40/42)

Overvidde:
Hel længde:

86
54

92 cm
55 cm

Garn:
Garnforbrug:

Elvira by Permin
7
(7) ngl. natur fv 02

Pinde:

Jumperp nr. 3½

Strikkefasthed:

22 m x 28 p = 10x10 cm på p nr. 3½.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

Forkortelser
m = maske
p = pind
r = ret
vr = vrang
kantm = første og sidste m strikkes r på alle p.
Venstre forstykke
Slå 37 (41) m op, begynd og slut p med 1 kantm og strik 4 cm rib, 1 r, 1 vr. Sidste p er en vrangsidepind. Strik nu
glatstrik over de første 26 (30) m og fortsæt i rib over de sidste 11 m i venstre side af arbejdet til kant. Tag 1 m ud
inden for de 11 m til kant skiftevis på hver 2. og hver 4. p 11 (12) gange. De ny m strikkes glat. Samtidig tages i højre
side af arbejdet 1 m ind på hver 8. p 4 gange. Derefter tages i samme side 1 m ud i på hver 8. p 4 gange (tajlering). Når
arbejdet måler 31 cm tages ind til v-hals i venstre side af arbejdet 1 m på hver 4. p 16 (17) gange. Dette gøres ved at
strikke de 2 sidste m før kanten ret sammen. Når arbejdet måler 34 cm lukkes til ærmegab i højre side af arbejdet. Luk
på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 2 gange og tag derefter 1 m ind 1(3) gange. Når arbejdet måler 54 (55) cm lukkes de
resterende 24 (26) m af til skulder.
Højre forstykke
Strikkes som venstre blot spejlvendt. Indtagningerne til V-hals strikkes: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
Ryg
Slå 94 (100) m op, begynd og slut med 1 kantm og strik 4 cm rib som på forstykkerne. Fortsæt i glatstrik og tag ind og
ud til talje i begge sider som på forstykkerne. Luk af til ærmegab i hver side på samme måde som på forstykkerne.
Når arbejdet måler 54 (55) cm lukkes alle m af.
Ærme
Slå 47 (49) op, begynd og slut med 1 kantm og strik 4 cm rib som på forstykkerne. Fortsæt i glatstrik og tag 1 m ud
i hver side på skiftevis hver 8. og hver 10. p 12 gange. Når arbejdet måler 44 cm lukkes til ærmekuppel i hver side af
arbejdet således: Luk på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 4 gange, tag derefter 1 m ind 13 gange, luk 3 m af 2 gange. Luk
derefter de resterende 11 (13) m af. Arbejdet måler nu 58 cm. Strik det andet ærme magen til.
Montering
Fugt alle dele og lad tørre liggende.
Sy ærme- og sidesømme. Sy ærmerne i.

