BARNE TRØJE

Best. nr: 23475-992 Garn: Skotte XL 1 ngl = 200 g 100% akryl (alternativ Skotte 50 g)
Størrelse: 2 (4) 6 (8) år
Materialer: 200 (200) 250 (250) g
Tilbehør: Lynlås
Strikkepinde: 4,5 og 5 mm

Bredde: 61 (65) 69 (75) cm
Hel længde: 36 (38) 40 (44) cm

STRIKKEBESKRIVELSER:
BAGSTYKKE:

Slå 58 (62) 66 (70) m op på p 4,5 og strik 5 cm rib 2
r, 2 vr, (indenfor kantm som strikkes r alle omg). Skift
til p 5 og strik glatstrik, til arbejdet måler 23 (24) 25
(26). Luk af til ærmegab i hver side 3, 2, 1 m. Når
ærmegabet måler 12 (13) 14 (16) cm lukkes de
midterste 14 (16) 18 (20) m af og hver side strikkes
for sig. Luk yderligere 3 m af 1 gang. Luk de
resterende m af til skulderen.

FORSTYKKE:

Slå op og strik som bagstykket, indtil alle m til
ærmegab er lukket af.
På næste omg deles arbejdet på midten og hver side
strikkes for sig. Når slidsen måler 8 cm sættes 6 m
midt for på en nål. Luk yderligere 2 m af ved halsen,
siden 1 m til maskeantallet er det samme som på
skulderens bagstykke. Luk af når ærmegabet er lige
så langt som på bagstykket. Strik det andet stykke på
samme måde, men spejlvendt.

ÆRMER:

Slå 34 (34) 38 (38) m op på p 4,5 og strik 5 cm rib 2
r, 2 vr. Skift til p 5 og strik glatstrik. Tag 1 m ud i hver
side på hver 6. omg til maskeantallet er 48 (52) 56
(58). Når arbejdet måler 28 (30) 32 (35) eller ønsket
længde lukkes 3, 2, 1, 1 m af i hver side. Resterende
masker lukkes af.

MONTERING:

Sy skulderne sammen.
Halskant:
Saml ca. 68-74 m op fra retsiden rundt i halsen inkl.
m fra nålen på p 4,5. Strik 3 cm rib 2 r, 2 vr. Luk løst
af.
Sy lynlås i, i en passende farve. Sy ærmerne på og
siderne sammen.

