EK6 - Tjukk sweater i Mayflower Easy Knit.
Str.:
Brystvidde cm:
Lengde cm:
Fg. 01, 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.
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For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
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.
Sweateren er strikket på tvers i glattstrikk og man kan snu rett- eller ”vrangsiden” ut alt etter ønske.
Det lite monterings arbeide.
Man begynnes med det ene erme, strikkes videre over for- og bakstykke og avsluttes med det andre erme.
Fremgangsmåte.
1: På p nr. 12 legges opp 28(30)32(34)36(38)40
masker og det strikkes 3 cm ribb, 1 rett, 1 vrang.
Gjelder alle størrelser.
2: Strikk videre i glattstrikk til hele arbeidet måler
28(30)32(34)36(38)40 cm.
3: Legg opp 29(30)31(32)33(34)35 masker i hver
side. Strikk med alle masker
11(12)13(14)15(16)17 cm glattstrikk. Del arbeidet
i 2 like store deler til rygg og forstykke.
4: Strikk rygg delen mens maskene til forstykket
hviler.
5: Strikk 27(30)33(36)39(41)43 cm, la ryggens
masker hvile og strikk forstykket som og skal måle
27(30)33(36)39(41)43 cm.

6: Samle alle maskene og strikk
11(12)13(14)15(16) 17 cm.
7: Fell 29(30)31(32)33(34)35 masker i hver side
og strikk videre med ermets masker til ermet
måler 25(27)29(31)33(35)37 cm.
8: Strikk 3 cm ribb, 1 rett 1 vrang og fell av.
Gjelder alle størrelser.
Montering.
1: Sy erme- og sidesømmene.
2: Fest tråder.
3: Bløtlegg sweateren i vann og dra den i fasong.
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