Damejakke

Garn: Adore (60% alpakka, 40% akryl), nøgler á 50g.
Størrelser:

lille

middel

stor

x-stor

Overvidde

ca. 90

96

102

114 cm

Hel længde:

ca. 62

64

66

68 cm

Ærmelængde:

ca. 46

47

48

49 cm

grå nr. 802

ca. 1

1

2

2 nøgler

hvid nr. 801

ca. 11

12

13

14 nøgler

Pinde: Rundpind og strømpepinde nr. 2½ og 3 eller 3½.
8 knapper.
Strikkefasthed: 26 masker rillestrik på pind 3 eller 3½ måler 10 cm. Husk at
strikkefastheden må holdes hvis resultatet skal blive vellykket.
Strik frem og tilbage på rundpind
Ryggen
Slå 116-124-132-148 masker op med grå på pind 2½ og strik ca. 3½ cm frem
og tilbage i rillestrik. Skift til hvid og pind 3 eller 3½. Strik rillestrik til arbejdet måler ca. 62-64-66-68 cm. Luk af. Vær opmærksom på ikke at lukke for
stramt af.
Højre forstykke
slå 54-58-62-70 masker op med grå på pind 2½ og strik ca. 3½ cm frem og
tilbage i rillestrik. Skift til hvid og pind 3 eller 3½. Strik rillestrik til arbejdet

måler ca. 54-56-58-60 cm. Luk 10-11-12-14 m af i begyndelsen af pinden til
halsudskæring. Luk herefter af på hver 2. pind for 3,2,2,1 m. Strik til arbejdet
måler ca. 62-64-66-68 cm. Luk de resterende 36-39-42-48 maskene af. Vær
opmærksom på ikke at lukke for stramt af.
Venstre forstykke: Strik som højre forstykke, men spejlvendt (aflukning i
modsatte side).
Ærmene
Slå 52-54-56-56 masker op med grå på p 2½ og strik ca. 3½ cm frem og tilbage i rillestrik. Skift til hvid og pind 3 eller 3½. Strik rillestrik. Samtidig som
der tages jævnt fordelt ud på 1. pind ud til 60-62-64-66 masker. Tag 1 maske
ud i hver side på ca. hver 2. cm (ens for alle størrelser) til ialt 96-102-106110 masker i på pinden. Strik til arbeidet måler ca. 46-47-48-49 cm. Luk af.
Vær opmærksom på ikke at lukke for stramt af. Strikk det andet ærme på
samme måde.
Montering, kanter og halskanten
Sy sammen skulderene. Mærk af til ærmegab i hver side (mål overvidden
på ærmerne) og sy ærmene i. Sy side- og ærmesømmen i et, med 1 maske
til sømrum.
Venstre kant: Saml på pind 2½. ca. 141-145-151-157 masker langs venstre forkant med grå. Strik ca. 3½ cm frem og tilbage i rillestrik. Luk af. Vær
opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Højre kant: Strikkes som venstre kant, men her med 8 knaphuller jævnt fordelt efter ca. 1 cm. Det øverste knaphul skal laves i halskanten, det nederste
ca. 4 cm fra oplægnings kanten nede. De øvrige jævnt fordelt (tips: mål ud
på venstre kant og sæt mærker). Lav knaphul over 2 masker således: strik 2 r
sm, 2 omslag, 2 drejet sm. På næste p strikkes omslagene 1 ret og 1 vrang.

Halskant
På lille rundp 2½ samles ca. 113-119-125-131 masker op med grå. Strik ca.
3½ cm i rillestrik. Luk af. Vær opmærksom på, ikke at lukke for stramt af.
Hæft ender og sy knapper i
HUE I RILLESTRIK
Hovedvidde ca. 53 cm
grå nr. 802 = ca. 1 nøgle
hvid nr. 801 = ca. 2 nøgler
Slå 140 masker op med grå på pind 2½ og strik ca. 3 cm i rillestrik. Skift til
pind 3 eller 3½ og hvid. Strik frem og tilbage i rillestrik til arbejdet måler ca.
22 cm. Tag ind således: Sæt 6 mærketråder med 23 masker imellem hvert
mærke (første mærke efter 12 masker og sidste mærke før de sidste 13 maskene). Strik 2 masker ret sammen før hver mærketråd og 2 masker drejet
ret sammen efter hver mærketråd (=12 masker aflukket på hver indtagningsp). Gentag indtagning på hver 2. pind til der er 44 masker. Klip garnet
og strik 2 og 2 masker ret sammen samtidig som tråden trækkes igennem.
Træk godt sammen. Hæft ender. Sy Huen sammen midt bag med 1 maske
til sømrum.
Arb bør ikke presses. Læg det eventuelt i fugtige håndklæder og lad det tørre.

