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TUNIKA

Best. nr: 23190-2014 Garn: Emma Soft 50 g 100% bomuld
Størrelse: 4 (6) 8 år = 104 (116) 128 cm
Materialer:
2 (2) 3 ngl fv 11 vit (hvid) / 1 (1) 1 ngl fv
402 lila (lilla)
1 (1) 1 ngl fv 89 grå / 1 (2) 2 ngl fv 524 blå

Strikkepinde: 3,5 mm
Bredde: ca. 61 (64) 67 cm
Hel længde: ca. 54 (58) 62 cm

BESKRIVELSE:
STRIKKE FASTHED:

26 m glatstrik på pind 3,5 = 10 x 10 cm. OBS: kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt
til grovere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere
pinde. Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet
forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.
Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg.
Tag ind = 2 r sammen.
Striber: X 16 omg blå eller lilla, 16 omg hvid X omg
XX

BAGSTYKKE:

Slå 117 (125) 133 (121) 127 m op på p 3,5 og strik 3
(3) 3 omg rib X 1 r, 1 vr X slut med 1 r. Nu strikkes
der glatstrikning i striber blå og hvid som forklaret
ovenfor. Når arbejdet måler 5 cm tages ind som
følgende: 1 r kantm, 2 r sammen 29 (30) 32 m, 2 r
sammen, 49 (55) 59 m, 2 ret sammen, 29 (30) 32 m, 2
r sammen, 1 r kantm. Tag ind med 13 omg mellemrum totalt 9 (10) 11 gange = 81 (85) 89 m (maskerne
mindskes med 2 m midt på arbejdet og med 1 m
på hver side efter hver gang). Når arbejdet måler 41
(44) 47 cm luk af i hver side til ærmegab: 5-2-1-1-1
(5-2-1-1) 5-2-1 m. Når hele arbejdet måler 51 (55)
59 cm lukkes de midterste 27 (29) 31 m af til nakken,
og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2-1 m.
Sæt skulder m på en tråd når hele arbejdet måler 54
(58) 62 cm.

FORSTYKKE:

Slå op som på bagstykket, striber strikkes i hvid
og lilla. Når arbejdet måler 35 (35) 40 cm skift
til grå til arbejdet er slut (sørg for at striberne
passer til bagstykket inden du skifter til grå). Når
arbejdet måler 41 (44) 47 cm luk af til ærmegab
som på bagstykket. Når arbejdet måler 48 (51) 55
cm luk de midterste 32 (25) 27 m af til halsen og
hver side strikkes for sig. Luk yderligere 2-1-1-1
m. Sæt skulder m på tråd når hele arbejdet måler
54 (58) 62 cm.

MONTERING:

Vend arbejdet med vrangsiden udad og fordel
m både fra bag- og forstykket på 2 pinde. Hold
pindene parallelt i venstre hånd og strik med
yderligere en pind i højre hånd. Tag 1 m fra
forreste og 1 m fra bagerste pind og strik 2 ret
sammen, strik 2 m sammen på samme måde, løft
den første m på højre p over den anden = 1 m på
pinden. Fortsæt med at strikke sammen og luk af
til der ikke er flere m.
Halskant: Saml 94 (98) 102) m op på p 3,5 i hvid
rundt i halsen og nakken, strik rib 1 r, 1 vr i 3
omg. Luk af i rib.
Gør det samme på den anden skulder.
Ærmegabs kant: Saml 1 m op på p 3,5 i hvid fra
retsiden i hver omg men spring over ved 8. omg.
Strik 3 omg rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. Sy sidesømmene sammen, anvend kantm til søm.

