EK1 - Enkel damesweater med V-hals og trekvartærmer i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 08, nst.:
Rundpinne:
Heklenål:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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Mayflower Easy Knit. 53 % Ull, 47 % Acryl, 80 m pr. 100 gram.
7½ m og 14 p i glatt på p nr. 10 = 10 x 10 cm

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskap til strikking og hekling.
Km (kjedekanter).
Kantmasker løftes vrangt løst av med garnet foran masken i begynnelsen av alle pinner og strikkes rett i
slutten av alle pinner.
For og bak stykke strikkes samlet opp til ermene.
Legg opp 76(80)84(88)92(96) m på rundpinne nr. 10 og strikk rundt i glatt. Når arb måler 40(41)42(43)44(45)
cm, deles det i sidesømmene = ved omgangens begynnelse og etter 38(40)42(44)46(48) m.
Bak stykke.
Strikk rett opp i glatt, samtidig som det på hver 2.
p legges opp 6 x 5 m (6 x 5 m) 5 x 5 m og 1 x 6 m
(5 x 5 m og 1 x 6 m) 4 x 5 m og 2 x 6 m (4 x 5 m
og 2 x 6 m) i begge sider til ermer =
98(100)104(106)110(112) m. Fortsett deretter rett
opp med kjedekant i hver side, til ermekanten
måler 15(16)17(18)19(20) cm. Fell de midterste
14(14)16(16)18(18) m av til halsutskjæring og sett
de resterende 42(43)44 (45)46(47) m i hver side
på en hvilepinne til ermer/skuldre.
Forstykke.
Strikkes likt som bakstykket, bare med V-hals:
Samtidig med begynnelsen på opplegget til
ermene, deles arb på midten til V-hals = 49(50)
52(53)55(56) m og hver side strikkes ferdig for
seg. På venstre forstykkehalvdel felles det i halssiden slik; strikk frem til de siste 3 m, strikk 2 rett
overtrukket sammen (= ta 1 m rett løst av, strikk
neste m rett og dra den løst løfta m over) og 1 km
(som kjedekant). Gjenta denne fellingen på
skiftevis hver 2. og 4. p totalt 7(7)8(8)9(9) ganger.
Fortsett deretter rett opp. Når ermekanten har
samme høyde som på bakstykket, strikkes erme/skuldermaskene sammen med de motsvarende

maskene på bakstykket: Legg pinnene med erme/skuldermaskene sammen rett mot rett og strikk
de sammen i rett med 1 m fra hver pinne. Fell
samtidig maskene. Strikk høyre forstykkehalvdel
på samme måte som den venstre, bare speilvendt
og fellingene i V-halsen strikkes slik: 1 km (som
kjedekant), 2 rett sammen og strikk pinnen ferdig.
Montering.
Sy sammen ermene. Med heklenålen hekles
1 omg krepsemasker (= fastmasker heklet fra
venstre mot høyre) langs V-halsen, kanten nede
og ermekantene.
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