00050

DAME
CARDIGAN

FALKGARN

STØRRELSE:
S (M) L (XL)

Best. Nr. 23199-2030
Materialer:
4 (4) 4 (5) ngl
Bryst vidde:
80-84 (88-92) 96-100 (104-110) cm
Ærmelængde: 57 (59) 61 (63) cm

Garn: Tanja 1 ngl = 100 g, 100 % akryl
Strikkepinde: nr. 4 og 4,5
Hæklenål:
nr. 4

BESKRIVELSE:

HØJRE FORSTYKKE:

STRIKKE FASTHED:

18 m og 24 omg. på 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.

BAGSTYKKE:

Slå 81 (89) 97 (107) m op på p 4,5. Strik rib 1 r
1 vr 3 omg. Skift til glatstrik 7 omg, 8. omg strikkes
r for at få striben, dette gentages 10 gange. Når
arbejdet måler 38 (39) 40 (41) cm lukkes af til
ærmegab 2 (3) 4 (5) m i hver side. På næste omg fra
retsiden lukkes 2 m af. Tag 1 m ind i hver side på
hver 2. omg, 2 (3) 4 (5) gange. Når ærmegabet måler
19 (20) 21 (22) cm lukkes de midterste 27 (29) 31
(33) m af til nakken, strik 2 omg og luk af
til skulderen 20 (21) 22 (24) m.

VENSTRE FORSTYKKE:

Slå 40 (44) 48 (52) m op og strik samme striber og
indtagninger som på bagstykket. Samtidigt med at
der lukkes af til ærmegab tages 1 m ind til v-hals
indenfor kantm hver 4. omg. Luk af til skulderen
20 (21) 22 (24) m når ærmegab er lige så langt som
bagstykket.

Slå op som venstre forstykke, og strik på
sammen måde, men spejlvendt.

ÆRMER:

Slå 38 (40) 42 (44) m op på p 4,5 og strik rib
1 r, 1 vr 3 omg. Skift til glatstrik. Når arbejdet
måler 8 cm tages 1 m ud i hver side indenfor
kantm. Gentag udtagningen hver 8. omg 9 (10)
11 (12) gange. Når arbejdet måler 45 (46) 47
(48) cm lukkes af til ærmegab 2,2 (3,2) 4,2 (5,2)
m i begyndelsen af følgende 4 omg. Luk dernæst
1 m af i hver side på hver 2. omg 16 (17) 18 (19)
gange. Luk resten af m af. Strik 1 ærme mere på
samme måde.
Sy skuldrene sammen. Sy side- og ærmesømme
sammen.

MONTERING:

Læg delene ud på et håndklæde, og læg et
fugtigt viskestykke over, lad tørre.
Sy skuldrene sammen. Sy side- og ærmesømme
sammen.
Kant: saml ca. 249 (259) 269 (279) m op på
p 4 og strik rib 1 r, 1 vr 4 omg. Luk af i rib fra
vrangen.
Snor: slå 35 lm op på hæklenål 4, hækl 1 omg
fm tilbage. Sy snoren i ved v-halsens begyndelse.
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