EK4 - Tjukk cardigan i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Brystvidde cm:
Lengde cm:
Fg. 04, nst.:
Pinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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Mayflower Easy Knit. 53 % Ull, 47 % Acryl, 80 m pr. 100 gram.
Gjennomsnitt. Vannrett: 7 masker = 10 cm. Loddrett: 10 p = 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.
Det er en god ide og lese hele strikkeoppskriften igjennom innen arbeidet påbegynnes, akkurat som det er
en god ide og lage en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong.
Rygg.
1: På p nr. 12 legges opp 36(40)44(48)52(56)60
masker og det strikkes 3 cm ribb, 1 rett, 1 vrang.
Gjelder alle størrelser.
2: Fortsett i glattstrikk til hele arbeidet måler
63(64)65(66)67(68)69 cm. Fell de midterste
15(16)17(18)19(20)21 maskene til hals og strikk
hver side ferdig for seg.
3: Fell mot halssiden 1x1 maske og fell de
resterende maskene til skulder.
4: Strikk den andre siden motsatt.
For.
1: På p nr. 12 legges opp 18(20)22(24)26(28)30
masker og det strikkes som ryggen til hele
forstykket har samme lengde som ryggen.
2: Det felles ikke av til hals, men alle maskene
felles på én gang.
3: Strikk et forstykke til likt.
Erme.
1: På p nr. 12 legges opp 22(24)26(28)30(32)34
masker og det strikkes 3 cm ribb, 1 rett,
1 vrang. Gjelder alle størrelser.

2: Etter ribbkanten fortsettes det i glattstrikk hvor
det på hver 6. p økes en maske i hver side til
34(36)38(40)42(44)46 masker. Strikk til ermet
måler 44(45)46(47)48(49)50 cm eller ønsket
lengde.
3: Strikk et erme til likt.
Montering.
1: Sy sammen over skuldrene, begynn ved ermesiden slik at det benttes det samme antall masker
fra forstykket som fra ryggens skulder. Resten av
forstykkets masker ”flapper” ut og danner krage.
2: Sy i ermene så de ikke strammer.
3: Sy side- og ermesømmene.
4: Fest tråder.
5: Bløtlegg cardiganen i vann og dra den i fasong.
NB: Det er ingen kanter ved forstykkene eller i
halsen, da garnets skiftende tykkelse gjør at det
blir en flott bølgekant.
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