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TOP MED HUL-EFFEKT PÅ SKULDER
Str:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde:
Hel længde, ca.:

85
60

(95)
(62)

104
64

(114) cm
(66) cm

Garn:
Garnforbrug:
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(4)
5

Pinde:

Rundp (60 og 80 cm) nr. 3,5.

Strikkefasthed:

21 m glatstrik i bredden = 10 cm på p nr. 3,5.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat

(6)

ngl.

Ryg/forstykke: Slå 180 (200) 220 (240) m op på rundp nr. 3½ strik 5 omg retriller (1 omg. ret og 1 omg vr). Fortsæt i glat. Markér ”side”
masken i hver side og tag én m ind i hver side på hver side af ”side” masken, når arbejdet måler 15 og 20 cm og ud igen når arbejdet
målet 25 & 30 cm.
Strik lige op til arbejdet måler ca. 34 (35) 35 (35) cm. Luk herefter 11 (13) 15 (17) m af til ærmegab i hver side. Fortsæt med bærestykket.
Ryg/forstykke: Strik ryg m ind på rundp. og slå 42 (42) 42 (42) m op over de aﬂukkede m til ærme. Sæt forstykke ind og slå m op til
endnu et ærme = i alt 242 (258) 274 (290) m. Markér samlingerne. Strik 8 omg hvor der strikkes ret over de nye ærme masker (= 4
retriller), men resten af m strikkes glat.
Strik herefter mønster over ærme maskerne således:
1. omg: 1 r * 4 r, slå om to gange, 1 m løst af p, 1 r, løft den løse m over *. Gentag fra * til * 6 gange, og slut af med 5 r. Strik glat indtil
næste ærme markering, 5 r * 2 r sm, slå om to gange, 4 r * 1 r. Gentag fra * til * 6 gange.
2. omg. strikkes r over alle m, men lad det ene omslag falde.
Disse to omg. danner mønster.
Forskyd mønsteret med én m på hveranden omg. På det første ærme mod venstre og på det andet ærme mod højre. Når der er m til
det, påbegyndes en ny hulrække, som igen forskydes.
SAMTIDIG:
Strik indtagninger ved markeringerne på ryg og forstykke således: (start ved ryg i højre side) 2 r, 1 r løst af p, 1 r, løft den løse m over,
*strik til 4 m før næste markering (ryg venstre side), 2 r sm, 2 r*. Samme indtagninger strikkes ved forstykkes markeringer.
Tag ind til raglan på hver 2. omg 26 (28) 30 (32) gange = 138 (146) 154 (162) m.
Strik herefter 6 p med retriller, hvor der på 1. p, tages ind ved at strikke ca * 2 ret sm, 7 ret * omg rundt,
Luk lidt stramt af. Bemærk at halsen kan justeres lidt alt efter hvor stramt der lukkes af. Hæft ender.

