EK5 - Åpen, lang jakke i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 2, nst.:
Pinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:

S
120
86
12

(M)
(124)
(88)
(13)

L
128
90
14

(XL)
(132)
(92)
(15)

XXL
136
94
16

(XXXL)
(140)
(96)
(17)

9
Mayflower Easy Knit. 53 % Ull, 47 % Acryl, 80 m pr. 100 gram.
7½ m og 14 p i rettstrikk på p nr. 9 = 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.

Rygg.
Legg opp 47(51)53(57)59(63) m på p nr. 9 og strikk
ribb (1 km, 1 vrang, * 1 rett, 1 vrang, gjenta fra * og
avslutt med 1 km). Når det er strikket 12 p ribb,
strikkes videre i rettstrikk. Fortsett rett opp, til arb måler
61(62)63(64)65 (66) cm og sett et merke i begge sider
til ermehull. Når ermehullet måler 25(26)27(28)29(30)
cm, felles de midterste 15(17)17(19)19(21) m til
halsutskjæring og de resterende 16(17)18(19)20(21) m
i hver side settes på maskeholdere til skuldre.
Venstre forstykke.
Legg opp 37(39)39(41)43(45) m på p nr. 9 og strikk
ribb (1 km, 1 vrang, * 1 rett, 1 vrang, gjenta fra * og
avslutt med 1 km). Når det er strikket 12 p ribb,
strikkes videre i rettstrikk over de første
29(31)31(33)35(37) m og det fortsettes i ribb over de
resterende 8 m til forkant. For at forkanten ikke skal bli
lang og flane, strikkes det vende pinne for hver 8. p (=
for hver 4. rettrille) slik: Strikk de 29(31)31(33)35(37)
masker i rett, 1 kast, snu arb og strikk de
29(31)31(33)35(37) rettmasker tilbake. På den
følgende pinnen strikkes kastet vrang sammen med
den første masken i forkanten og deretter strikkes de
resterende 7 m i ribbkanten. Gjenta denne vende
pinnen på hver 8. p hele veien opp til
halsutskjæringen. Sett merke i høyre side til ermehull,
når arb måler 61(62)63(64)65(66) cm. Samtidig med
merkingen til ermehull, begynner fellingene til V-hals i
venstre side: Strikk frem til 2 m før ribbkanten, strikk 2
rett sammen og strikk deretter ribbkanten. Gjenta
denne fellingen på hver 2. p totalt 8(9)8(9)10(11)
ganger og deretter på hver 4. p 5 ganger =
16(17)18(19)20(21) m i rettstrikk og 8 m ribb tilbake.
Når ermehullet har samme høyde som på ryggen,
strikkes maskene sammen: Legg pinnen med
maskene rett sammen med den motsvarende skulder
på ryggen og strikk skulderen sammen med 1 m fra
hver p. Fell samtidig maskene av. Det er nå de 8
forkantmaskene igjen. Legg opp 1 ny kantmaske mot
skuldersiden (= sømrom) og fortsett rett opp i ribb over
de 9 m til ryggens halskant. Når det er strikket
16(16)18(18)20(20) p, settes maskene på en
maskeholder.

Høyre forstykke.
Strikkes likt som det venstre, bare speilvendt. Når det
felles i V-halsen, strikkes de 8 forkantmaskene, strikk 2
vridd rett sammen og strikk pinnen ferdig.
Ermer.
Legg opp 23(23)25(25)27(27) m på p nr. 9 og strikk 12
p ribb (1 km, 1 vrang, * 1 rett og 1 vrang, gjenta fra *
og avslutt med 1 km). Fortsett deretter i rettstrikk, idet
det økes 1 m i begge sider på hver 10. p (hver 5.
rettrille) totalt 8 ganger = 39(39)41(41)43(43) m. Når
ermet måler 47(47)48(48)49(49) cm, felles alle m løst
av i rett. Strikk det andre ermet likt.
Montering.
Legg pinnene med de ventende maskene i
halskantene sammen rett mot rett og strikk maskene
sammen i rett, samtidig som de felles av. Sy
halskanten fast langs ryggens halsutskjæring. Sy
ermene sammen og sy de i.
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