Svend / XXXX / Design Marianne Nyland Andersen
5
Modelnummer
60
0/3 (3/6) 9/12 (18/24) mdr.
20 m
XXX
lana cotton 212
MATERIALE: lana cotton 212 (50% wool sw, Extrafine
merino, 50% cotton).
STØRRELSER: 0/3 (3/6) 9/12 (18/24) mdr.
MODELLERNES BRYSTVIDDE: Ca. 52 (56) 64 (68) cm.
HEL LÆNGDE: Ca. 27 (29) 32 (35) cm.
GARNFORBRUG:
Fv 1: 2 (2) 3 (3) ngl. fv. 434,
Fv 2: 1 (1) 1 (1) ngl. fv. 100.
TILBEHØR: 4 små knapper (Ø 8-10 mm).
PINDE: Rundp nr. 5 (40 og 60 cm). Strømpep nr. 5.
STRIKKEFASTHED: 20 m og 28 p i glat med dobbelt garn
på p nr. 5 = ca. 10x10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde.

BEMÆRK
Strikkes i et på rundp/strømpep, og i dobb garn.
BULLEN
På rundp nr 5 slås 104 (112) 128 (136) m op med fv 2 og
dobb garn. Strik 1 omg rib 1 r, 1 vr. Skift til fv 1 og strik 5
(5) 7 (7) omg rib mere. Sæt 1 mrk i 1. m (= venstre sidesøm). Tæl herfra 51 (55) 63 (67) m ind (= forstk m) og
sæt et mrk i næste m (= højre sidesøm).
Strik rundt i glat med lus efter diag.
Bemærk: Begge søm-m er udenfor mønster, og strikkes
med fv 1 hele vejen op.
Når arb måler 14 (15) 16 (17) cm - slut med 2. eller 5.
omg i diag - lukkes af til ærmegab/raglan på næste
omg således: Luk søm-m + 2 m af. Strik til 2 m før søm-m
og luk de næste 5 m af. Strik til der er 2 m tilbage på
omg og luk dem af = 47 (51) 59 (63) m på hhv forstykke
og ryg. Lad arb hvile.
ÆRME
På strømpep nr 5, dobb garn og fv 2, slås 26 (28) 30 (32)
m op. Strik rundt i rib som på bullen.
Strik 1 omg glat, idet der tages jævnt ud til 28 (30) 32
(34) m. Sæt et mrk i 1. m på omg = søm-m. Denne m
strikkes med fv 1 hele vejen op, og er udenfor mønster.
Fortsæt rundt i glat med lus efter diag, idet der på hver
4. omg tages 1 m ud på hver side af søm-m 5 (7) 7 (10)
gange. Derefter på hver 2. omg 5 (4) 7 (5) gange = 48
(52) 60 (64) m. Strik lige op til ærmet måler ca. 15 (17) 20
(23) cm - slut med 2. eller 5. omg i diag.
På næste omg lukkes af til ærmegab/raglan. Luk sømm + 2 m af. Strik til der er 2 m tilbage på omg og luk
dem af, rest 43 (47) 55 (59) m. Lad arb hvile, og strik et
ærme mage til.
BÆRESTYKKE
Nu samles delene på én rundp (60 cm), mens der fortsættes i mønster.

Omg beg: Strik over forstykkets m og fortsæt over et
ærmes m. I forlængelse heraf strikkes over ryggens m
og det andet ærmes m. I alt 180 (196) 228 (244) m på
omg.
Sæt nu mrk til 'raglansømmene' således: Tæl 2 m ind i
hver side på forstykket og ryggens m og sæt mrk. Tæl 2
m ind i 'hver side' af begge ærmers m og sæt mrk. Der
er nu et mrk på hver side af 4 m, hvor hver af de 4 'raglansømme' skal være.
Disse raglansømme (4 m) strikkes glat hele vejen op, og
med fv 2 på den omg (2. og 5. omg) hvor der strikkes lus
i mønsteret. Vær dog opmærksom på, at ved omg
slutn - midt i en raglansøm - skal alle 4 m strikkes med fv
2 lige efter hinanden, uanset om det er 2. eller 5. omg i
mønsteret. De 2 omg imellem strikkes m med fv 1.
Desuden strikkes raglanindt på hver side af disse 4 raglansømme: 2 m dr r sm efter og 2 r sm før de 4 m.
Tag ind på hver 2. omg 3 (2) 3 (2) gange. Derefter på *
hver omg 2 gange, hver 2. omg 1 gang *. Gent fra * til *
til der er 60 (68) 76 (76) m tilbage på omg.
Halsrib med slids midt for: (omg beg) Strik glat med fv 1
og slut med den midterste m på forstykket (her skal
ribben deles). Strik m-lænken under midter-m (den der
lige er strikket) r op (= 2 m midt for i samme m).
Fortsæt rundt i rib 1 vr, 1 ret og slut med den først strikkede midter-m. Vend og strik nu frem og tilbage i rib.
Når der er strikket 5 (5) 7 (7) p, skiftes til fv 2 og der strikkes 1 p rib. Luk jævnt af i rib.
MONTERING
Sy de aflukkede m under ærmerne ned på bullens aflukkede m. Sy eller hækl en trense med fv 1 udfor halsribbens ene ende midt for, og sy 1 knap i, i den anden
side.
Sy 3 knapper mere på ned på forstykket med ca. 3 (3) 4
(4) cm's mellemrum.

