PIPPI TRØJE
I SKOTTE GARN

Best. nr: 23475-973 Garn: Skotte 1 ngl = 50 g 100% akryl (garn alternativ Tanja)
Størrelse: 4(6) 8 (10) 12 år
Materialer:
200 (250) 250 (250) 300 g fv 010 hvid (Naturvit)
50 (50) 50 (100) 100 g fv 351 rød (Röd)
50 (50) 50 (100) 100 g fv 545 blå (Blå)

Strikkepinde: Nr. 4 og 4,5
Hæklenål: Nr. 3,5
Brystvidde: ca. 74 (78) 82 (86) 90 cm
Længde: ca. 47 (49) 52 (55) 58 cm

BESKRIVELSE:
STRIKKE FASTHED:

20 m = 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.

BAGSTYKKE:

Slå 73 (77) 81 (85) 89 m op på p 4 i hvid og strik
rib 1 r, 1 vr 5 (5) 7 (7) 7 omg. Skift til p 4,5 og strik
4 omg glatstrik med vrangen ud. Start derefter på
mønsteret, strik glatstrik. Strik til arbejdet måler 46
(48) 51 (54) 57 cm. Luk de midterste 13 (15) 17 (19)
19 m af til nakken, derefter lukkes 3 m af på hver side.
Når arbejdet måler 47 (49) 52 (55) 58 cm lukkes de
resterende m af til skulderen.

FORSTYKKE:

Strikkes som bagstykket. Når arbejdet måler 36 (38)
41 (44) 47 cm lukkes den midterste m af og arbejdet
deles i 2 lige store dele. Strik yderste m mod
slidskanten r alle omg. Når arbejdet måler 42 (44) 47
(50) 53 cm (slidsen skal nu måle ca. 6 cm) lukkes de
yderste 4 (5) 6 (7) 7 m af mod slidsen til
halsudskæring og derefter lukkes 2, 2, 1 m af på siden.
Når arbejdet måler 47 (49) 52 (55) 58 cm lukkes af
til hver skulder som på bagstykket. Den anden side
strikkes på samme måde modsat slidsen.

ÆRMER:

Slå 35 (37) 37 (39) 39 m op på p 4 i hvid og strik rib
1 r, 1 vr 5 (5) 7 (7) 7 omg. Skift til p 4,5 og strik
glatstrik og mønster som på bagstykket. OBS! Når
ærmet måler 2 (3) 4 (4) 5 cm tags 1 m ud i hver side.
Gentag denne udtagning på hver cm 3 (3) 3 (2) 1
gange og derefter på hver 2. cm til der er 61 (65) 65
(71) 71 m på pinden. Lav udtagningerne tættere mod
slutningen hvis det behøves! Strik også mønstret på
udtagnings m. Når arbejdet måler ca. 24 (29) 33 (35)
38 cm eller ønsket længde lukkes løs af på alle m.

MONTERING:

Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt
viskestykke over, lad tørre. Sy trøjen sammen. Hækl
på nål 3,5 1 omg fastm fra retsiden med hvid rundt
i halsåbningen og slidsen. Lav også 2 snore på ca. 20
cm, 1 til hver side.

