Sweater med
glimmer
Sweater med glimmer
Sværhedsgrad •••••

Garn: COOP, Azur, 71 % akryl, 19 % polyamid, 10 % polyester, 50 g = 80 m.
Modellens mål:
Størrelse: XS-S (M-L) XL-XXL
Overvidde: ca 90 (102) 116 cm
Længde for/bag: ca 73/80 (75/82) 77/84 cm
Garnforbrug: 11(11)12 ngl
Rundpind: 7 mm, 60 cm og 6½ mm, 40 cm til halskant.
Strikkefasthed: 13 m og 24 p i retstrik; samt 12,5 og 18 p i glat på
rundp 7 mm = 10 x 10 cm. Passer strikkefastheden ikke må der prøves
med ﬁnere eller grovere pinde.

F-kantm = ﬁnish kantmasker: 1.p = vrangsiden: Slå om højre p, løft 1.m vr
løst af, (lad omslaget blive på p), strik indtil sidste m, slå om højre p, løft
sidste m vr løst af (lad omslaget blive på p). Retsiden: Strik omslaget og
1.m ret sammen, strik indtil sidste m, strik omslaget og sidste m ret sammen.
Kantm = kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
Oindt = overtræksindtagning: 1 ret løst af, 1 ret, træk den løse m over
den strikkede.
2 r sm = indtagning: Strik 2 ret sammen i de forreste maskebuer.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 masker og strik m drejet ret
(= ret i bagerste maskelænke)
Retstrik:
Når der strikkes frem og tilbage: Strik ret på alle p.
Når der strikkes rundt i omg: Strik 1 omg ret, 1 omg vrang.
Glat:
Når der strikkes frem og tilbage: Ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
Når der strikkes rundt i omg: Ret på alle omg.
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Strukturstriber:
Når der strikkes rundt i omg.
*3 omg ret, 1 omg vrang*, gentag *-* i alt 4 gange.
*4 omg ret, 1 omg vrang*, gentag *-* i alt 4 gange.
*5 omg ret, 1 omg vrang*, gentag *-* i alt 4 gange.
Når alle strukturstriber er strikket, fortsættes i glat.

Sweater
Ryg- og forstykke
Sweateren er længere bagtil og har slids i hver side. Ryg- og forstykke
samles og strikkes i et stykke rundt i omg indtil ærmegabet. Slids ryg:
Slå 58(66)74 m op på p 7 og strik 15 cm retstrik frem og tilbage på
p indenfor 1 f-kantm i hver side, se forklaring ovenfor. Lad m hvile.
Slids forstykke: Slå op og strik som til ryggen til arb måler 8 cm. Lad
m hvile. Samling: Saml de hvilende m fra ryg- og forstykke på rundp 7
= 116(132)148 m på omg. Sæt en markering mellem hver del i hver
side, ﬂyt markeringer med op. Fortsæt med at strikke rundt i retstrik
(se forklaring ovenfor) til arb måler 5(6)7 cm fra samlingen, herefter strikkes strukturstriber efter forklaring. Alle mål tages herefter fra
samlingen. Samtidig strikkes 1 indt på hver side af markeringen i hver
side således: *1 r, 2 r sm, strik indtil 3 m før næste markering, 1 oindt,
1 r*, gentag *-* yderligere 1 gang på omg. Gentag indt på hver 6.omg i alt
5 gange = 96(112)128 m på omg. Strik herefter lige op til arb måler
24(24)25 cm. Derefter strikkes 1 udt på hver side af markeringen i
hver side således: *1 r, 1 udt, strik indtil 1 m før markering, 1 udt, 1 r*,
gentag *-* yderligere 1 gang på omg. Gentag udt på hver 6.omg i alt
4 gange = 112(128)144 m på omg. Når alle strukturstriber er strikket,
fortsættes i glat på resten af arb. Når arb måler 33(34)35 cm fra samlingen, deles arb til ærmegab og hver del strikkes for sig = 56(64)72
m på hver del. Ryg: Strik lige op i glat indenfor 1 kantm i hver side.
Når ærmegabet måler 20,5(21)22 cm sættes de midterste 16(18)20 m
i hvil til nakken på en hjælpetråd. Strik hver side for sig. Luk yderligere 2,1 m mod nakken på hver 2.p. Sæt de resterende 17(20)23
m i hvil til skulder. Strik den anden side på samme måde, blot spejlvendt. Forstykke: Strik lige op i glat indenfor 1 kantm i hver side. Når
ærmegabet måler 13,5(14)15 cm, sættes de midterste 10(12)12 m
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i hvil på en hjælpetråd til halsen. Strik hver side for sig. Luk yderligere
2,2,1,1(2,2,1,1)3,2,1,1 m mod halsen på hver 2.p. Når ærmegabet har
samme højde som til ryggen, sættes de resterende 17(20)23 m i hvil til
skulder. Strik den anden side på samme måde, blot spejlvendt.
Ærme
Slå 28(30)32 m op på p 7, strik retstrik frem og tilbage. Når arb måler
8(9)9 cm strikkes 1 udt i hver side indenfor kantm, gentag udt på hver
8.p i alt 11(12)13 gange = 50(54)58 m. Når ærmet måler 44(45)45 cm,
lukkes i hver side til ærmekuppel således: 3 m 5(6)6 gange på hver 2.p
= 20(18)22 m. Luk af i ret. Strik et ærme magen til.

Montering
Højre skulder: Sæt skulderens hvilende m fra henholdsvis ryg- og forstykke på hver sin p. Læg forstykke og ryg ret mod ret, læg pindene
parallelt med hinanden og strik skulderens m sammen to og to, en m
fra hver del. Venstre skulder: Strikkes som højre. Halskant: Med rundp
6½ strikkes m op fra retsiden langs halskanten. Begynd med ryggens
16(18)20 hvilende m, strik m ret, strik 28(29)32 m op langs kanten indtil
forstykkets hvilende m, strik de 10(12)12 hvilende m ret, strik 28(29)32
op langs halskantens anden side = 82(88)96 m. Strik 1 omg vr, 2 omg
r, *1 omg vr, 1 omg r*, gentag *-* i alt 2 gange. På næste omg vr strikkes indt således: *6 vr, 2 vr sm*, gentag *-* i alt 10(11)12 gange, afslut
med 2(0)0 m = 72(77)84 m. Herefter strikkes: 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg
r. På næste omg vr strikkes indt således: *5 vr, 2 vr sm*, gentag *-* i alt
10(11)12 gange, afslut med 2(0)0 m = 62(66)72 m. Strik derefter 1 omg r,
1 omg vr. Luk af i ret.
Vaskeanvisning: Se banderolen.
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