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HØJ HALSET SWEATER
MED FLETMØNSTER

Best. nr: 23199-2032 Garn: Tanja 1 ngl = 100 g 100% akryl
Størrelse: S (M) L
Materialer: 6 (6) 7 ngl

Strikkepinde: 3½ og 4½ mm samt hjælpepind
Rundpind: 4½ mm
Brystvidde: 110 (118) 130 cm
længde: 72 (74) 76 cm

STRIKKE FASTHED:

18 m og 24 omg = 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.

FLETMØNSTER:

Fletningen strækker sig over 9 m +2 vr på hver side.
1. sæt 3 m på hjælpep og læg dem bagom arbejdet.
Strik de næste 3 m r. Strik hjælpepindens 3 m r og
siden de resterende 3 m r.
2. 3 omg glatstrik.
3. Strik 3 m r, sæt 3 m på hjælpep og læg dem foran
arbejdet. Strik de næste 3 m r. Strik hjælpepindens
3 m r.
4. 3 omg glatstrik.Osv.

BAGSTYKKE:

Slå 90 (96) 108 m op på p 3½. Strik 7 cm rib 1 r, 1
vr. Tag ud på sidste omg til 98 (106) 118 m. Skift til
p 4½ og strik fletmønster. Fletningens placering: 2
r(kantm), 28 m glatstrik, 2 vr, 9 m fletmønster, 2 vr, 20
m glatstrik, 2 vr, 9 m fletmønster, 2 vr, 28 m glatstrik,
2 r(kantm). Dette gælder for størrelse (M). Ved de
øvrige størrelser reguleres antallet af m i det første
parti glatstrik. Forsæt til arbejdet måler 48 (49) 49 cm,
der skal markeres til ærmegab ved at lukke 2 m af i
hver side. Når arbejdet måler 69 (71) 73 cm lukkes af
til nakken: først de 22 (24) 26 midterste m og siden
2, 2, 1 i hver side. Hver side strikkes for sig, og man
lukker de resterende m af ved 72 (74) 76 cm.

ÆRMER:

Slå 40 (44) 48 m op på p 3½ og strik 7 cm rib 1 r,
1 vr. Tag ud på sidste omg til 53 (57) 61 m. Skift
til p 4½ og strik fletmønster. Obs! Fletmønsteret
skal være midt på ærmet. Undervejs tages ud med
1 m i hver side på hver 4. omg indtil man har 81
(87) 95 m på pinden. Når ærmet måler 45 (47)
49 cm, lukkes alle m løst af. Strik 1 ærme mere på
samme måde. Sy skuldersømmene sammen.

HØJHALSET KRAVE:

Saml 88 (92) 96 m op på rundp 4½ rundt om
halsen i rib 2 r, 2 vr. Luk af i rib når hele kraven
måler ca. 20 cm

MONTERING:

Læg delene ud på et håndklæde, og læg et
fugtigt viskestykke over, lad tørre. Sy ærmer og
sidesømme sammen.

FORSTYKKE:

Slå op som på bagstykket og strik på samme måde
indtil arbejdet måler 66 (68) 70 cm. Luk de midterste
18 (20) 22 m af til halsen, derefter yderligere 3, 2, 2, 1
i hver side. Hver side strikkes for sig, og der lukkes af
som på bagstykket.

FALKGARN

