Festuca Lang Cardigan
No. 2003-193-1205
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Side 1

Materialer

Strikkefasthet

Rundpinne 3,5 mm 80 cm
Evt. strømpepinne 3,5 mm

23 masker på 10 cm
32 pinne på 10 cm

9 (10) 11 (11) nøster á 50 g Baby Wool,
Happy Sheep
11 Knapper

Oppskriftsinformasjon

Størrelse

Cardiganen strikkes rundt på rundpinne.
Det klippes opp på midten og strikkes på
stolper til slutt.

S (M) L (XL)

Hashtags

Mål

#hobbiidesign #hobbiifestuca
#hobbiifestucacardigan

Bredde 48 (50) 52 (54) cm
Lengde 80 cm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/festuca-lang-cardigan

Ermehul

Hals

Lomme
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Side 2

Bol
Legg opp 235 (245) 255 (265) masker. De 5 første maskene på omgangen er klippemasker.
Sett en markør på hver side av de 5 maskene.
Strikk rundt i ribbestrikk *1 rett, 1 vrang* til arbeidet måler 5 cm.
Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 20 cm.
Lommer
På denne omgangen settes det masker på hvil til lommeposer.
Strikk 20 masker glattstrikk, strikk 34 masker og sett de på hvil, fortsett rundt arbeidet til det
er 54 masker igjen på omgangen (utenom de 5 klippemaskene), strikk 34 masker og sett de
på hvil, strikk ut omgangen.
På neste omgang strikkes det nye masker med kjedeopplegg over de hvilende maskene.
Det strikkes rundt i glattstrikk til arbeidet måler 55 cm.
Arbeidet deles til for- og bakstykke og det strikkes frem og tilbake i glattstrikk på rundpinne.
120 (125) 130 (135) masker til forstykke, 115 (120) 125 (130) masker til bakstykke.
Forstykke
Strikk 13 cm rett opp mens det strikkes frem og tilbake på rundpinne.
Hals
Fell av 27 masker midt på (de midterste 5 er klippemasker).
Strikk skuldrene ferdige hver for seg.
Høyre skulder
På rettpinne felles det til hals:
1. pinne: 1 rett, 2 vridd rett sammen, rett ut pinnen.
2. pinne: vrang over alle maskene
Gjenta disse 2 pinnene til det er strikket 28 pinner og det er felt 14 ganger.
Strikk til arbeidet måler 80 cm.
La maskene hvile.
Venstre forstykke
Venstre skulder
På vrangpinne felles det til hals:
1. pinne: 1 vrang, 2 vridd vrang sammen, vrang ut pinnen.
2. pinne: rett over alle maskene
Gjenta disse 2 pinnene til det er strikket 28 pinner og det er felt 14 ganger.
Strikk til arbeidet måler 80 cm.
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Side 3

La maskene hvile.
Rygg
Strikk 21 cm rett opp. Fell av de midterste 44 maskene.
Fell til hals som på forstykkene, men kun 3 ganger på hver side.
La maskene hvile.
Sy skuldrene sammen med maskesting.
Ermer
Strikk ca. 80 (84) 88 (92) masker langs ermehullet. Sett en markør ved begynnelsen av
omgangen, under ermehullet.
Første omgang strikkes alle maskene vridd rett. Fortsett rundt i glattstrikk mens det felles på
hver side av markøren: strikk frem til 2 masker før markøren, 2 vridd rett sammen, 2 rett
sammen. Gjenta fellingen på hver 6. omgang, i alt 18 ganger.
Strikk til ermet måler 42 cm. Strikk 5 cm ribbestrikk *1 rett, 1 vrang*.
Lommepose
Sett de hvilende 34 maskene tilbake på pinnen og strikk ytterligere 34 masker i de
ny-opplagte maskene, så det er mulig å strikke rundt.
Strikk rundt på rundpinne med magic loop til lommeposen måler 17 cm.
Snu arbeidet rundt, så lommeposens masker ligger rett mot rett. Fell av med 3-pinners
avfelling.
Strikk den andre lommeposen helt likt.
Montering
Sy og klipp opp midt på, se bildeveiledning bakerst.
Utringning
Strikk masker langs utringningen og strikk 8 cm *1 rett, 1 vrang*. Brett kanten rundt på
innersiden av arbeidet og sy den fast.
Stolper
Sy med sikksakk-sting på hver side av klippemaskene = i 1. og 5. maske.
Klipp opp mellom de 2 sømmene i den midterste masken.
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Venstre vrangbord-kant
Strikk masker langs kanten fra rett-siden. Hopp over ca. hver 3. maske, så ikke stolpen blir
for løs i forhold til selve cardiganen.
På første pinne strikkes maskene *1 vridd rett, 1 vridd vrang* for å lukke hullene fra
oppsamlingskanten.
Strikk ribbestrikk *1 rett, 1 vrang* til kanten måler 3 cm.
Fell av i ribbestrikk.
Sy på 11 knapper fordelt over vrangbord-kanten.
Høyre vrangbord-kant
Strikk masker langs kanten fra rett-siden.
På første pinne strikkes maskene *1 vridd rett, 1 vridd vrang* for å lukke hullene fra
oppsamlingskanten.
Strikk ribbestrikk *1 rett, 1 vrang* til arbeidet måler 1,5 cm.
Knapphull
Sett 11 maskemarkører ved siden av knappene på venstre stolpe. Strikk knapphull ved
markørene, slik: *2 masker sammen, kast på pinnen*.
Fortsett i ribbestrikk til arbeidet måler 3 cm. Fell av i ribbestrikk.

Riktig god fornøyelse

Design av Hobbii.no - Copyright © 2019 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 5

1-Marker hvor det skal klippes opp. Sy en
kontrasttråd langs hele kanten.

2-Sy sikksakk på maskinen på hver side av
kontrasttråden.

3- Sikksakk-tråden holder på maskene.
Pass på at den ikke strammer.

4-Fjern kontrasttråden og klipp opp langs
den midterste masken.
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Side 6

5- Kanten ser nå slik ut.

6-Strikk masker langs kanten fra rett-siden.

7- Marker hvor knappene skal sitte.

8- Ferdig montert.
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Side 7

