DRENGETRØJE
MED RUDER
Best. nr: 23199-2014 Garn: Tanja 1 ngl = 100 g 100% akryl
Størrelse: 10 (12) 14 år
Materialer:
Bundfv 1: 4 (4) 5 ngl
Fv 2: 1 (1) 1 ngl
Fv 3: 1 (1) 1 ngl
Fv 4: 1 (1) 1 ngl

Strikkepinde: 4 og 4,5 mm

STRIKKE FASTHED:

18 m p 4,5 = 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. Strik
første og sidste m r (kantm).

BAGSTYKKE:

Slå 77 (83) 89 m op i bundfv 1 på p 4. Strik rib 1 r, 1
vr 11 omg. Skift til p 4,5 og strik glatstrik til arbejdet
måler 53 (56) 59 cm. Luk de midterste 27 m af til
nakken og strik hver side for sig. Luk yderligere 1 m
af på følgende omg. Luk af på skulderen.

FORSTYKKE:

Slå op som på bagstykket og strik rib. Skift til at
strikke mønsteret. Mønsteret regnes ud fra midten.
Anvend et ngl for hver fv, sno garnet ved farveskift.
Når arbejdet måler 37 (39) 41 cm, luk den midterste
m af, strik hver side for sig. Luk 1 m af ved halsen på
hver 2. omg 15 gange. Luk af ved skulderen når det
har samme længde som bagstykket.

ÆRMER:

Slå 39 (41) 43 m op på p 4. Strik rib 1 r, 1 vr 15 omg.
Skift til p 4,5 og strik glatstrik. Tag 10 m ud på 1.
omg. Når arbejdet måler 12 cm tages 1 m ud i hver
side på hver 10. omg, 6 gange. Når ærmet måler 47
(49) 51 cm eller ønsket længde lukkes af.

MONTERING:

Sy skuldrene sammen. Saml m op ved halsen fra
retsiden på p 4, og strik 8 omg rib. Masken midt for
skal være r. Luk 1 m af på hver 2. omg i hver side af
midterste maske, luk af i rib. Sy ærmer og sidesømme
sammen.

