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NV04 - 17
Cardigan med hulmønster
Størrelse: S (M) L

Ryg:

Overvidde: 80 (93) 107 cm

Luk videre af imod ærmegabet på hver 2. p. for 1,1 m. Der er nu

Længde: 52 (56) 60 cm

44(5o)56 m tilbage på ryggen, ( der begynder og slutter med 2 vrmasker). Fortsæt med hulmønster til ryggen fra ærmegabet er 19

Garn: Navia Alpakka, lyseblå N 842

(20) 21 cm. Lad arb hvile.

Garnforbrug: 5 (5) 6 ngl lyseblå
Pinde: Rundp nr. 5 og nr. 6½ (60 eller 80 cm)
Hæklenål nr. 3

Forstykkene: Luk videre af i mod ærmegabet på hver 2. p. for 1,1
(1,1) 1,1 m. Fortsæt med hulmønster til forstykket fra ærmegabet er
12 (13) 14 cm.

Andet: 7 knapper

Luk herefter 7,2,1,1 (9,3,2,1) 9,3,3,2,1,1 m af til hals, på hver 2. p imod

Strikkefasthed: ca. 13 m mønsterstrik på p nr. 6½ = 10 cm i bredden

halssiden = der er 9 (11) 13 m tilbage på pinden. Strik lige op til forstykket har samme længde som ryggen. Læg m fra hhv ryg/forstykke

Bemærk: Det er meget vigtigt at overholde strikkefastheden. Pin-

sammen r mod r og strik m sammen to og to, idet der samtidig luk-

dene i opskriften er kun vejledende. Bliver opgivet masketal mindre

kes af.

end 10 cm, så skift til tykkere pinde. Bliver opgivet masketal mere
end 10 cm, så skift til tyndere pinde.

Ærme: Strikkes frem og tilbage. Slå 32 (36) 38 m op på rundp. nr.

Denne cardigan er strikket med to tråde Alpakka samtidig. Den er ret

5 med Navia Alpakka lyseblå og strik 6 omg. rib (1 r, 1 vr). Skift til

løst strikket, derfor vokser den nogle cm både i bredde og i længde

strømpep. nr. 6½ og strik i vr og hulmønster således: Strik 14 (16) 17

efter vask.

m vr, strik hulmønster til ærmerne ( som beskrevet ovenfor), strik 14
(16) 17 m vr.

Hulmønster til ryg/forstykke:

Fortsæt med vr og hulmønster til arb. måler 40 (43) 43 cm, idet der

1.p: *2 vr, 2 r sammen, slå om, 1m løst af, 1 r, træk den løse m over *

på hver 18. (16.) 15. omg. tages 1 m ud i begge sider af ærmet.

slut med 2 vr på ryg/forstykke

Luk herefter 3 m af i begge sider til ærmegab. Fortsæt med at strikke

2.p: *2 r, 3 vr* slut omg med 2 r på ryg/forstykke

frem og tilbage og luk 1 m af i begge sider på hver 2. p, til der er 4

3.p: *2 vr, 1r, slå om, 1r, slå om, 1r * slut med 2 vr på ryg/forstykke

(6) 6 m tilbage på pinden og ærmet passer til ærmegab på ryg og

4.p: *2 r, 5 vr* slut omg med 2 r på ryg/forstykke

forstykke. Luk af

5.p: *2vr, 2r, 2r sammen, 1r* slut med 2 vr på ryg/forstykke
6.p: *2 r, 4vr* slut omg med 2 r på ryg/forstykke

Montering: Sy eller hækl ærmerne i, og sy dem sammen.

Hulmønster til ærmene:

Forstykkerne: Venstre: Hækl ca. 60 (66) 72 fm langs forstykkene.

1.p: *2 r sammen, slå om, 1m løst af, 1 r, træk den løse m over *

Hækl i alt 6 rækker fm. Højre: Hækl ca. 60 (66) 72 fm langs forstyk-

2.p: *3vr*

kene. Hækl i alt 6 rækker fm, idet der på 4. række hækkles 6 knaphul

3.p: *1r, slå om, 1r, slå om, 1r *

således: Hækl 1 fm, *2 lm, spring 2 fm over, hækl fm 6 (6½) 7 cm*.

4.p: *5vr*
5.p: *2r, 2r sammen, 1r*

Hals: Hækl ca. 88 (96) 104 fm rundt halsen. Hækl 7 rækker, idet der

6.p: *4vr*

på 4. række hækkles 1 knaphul i højre side således: Hækl 2 fm, 2 lm,
spring 2 fm over. Sy knapperne i.

Ryg/forstykke: Strikkes frem og tilbage. Slå 104 (122) 140 m op
på rundp. nr. 5 med Navia Alpakka og strik 6 p rib (1 r, 1 vr). Skift til

Vask: Vask cardiganen i Navia Uldvask. Efter vask skal trøjen ligge

rundp. nr. 6½ og strik hulmønster som beskrevet ovenfor til arb. må-

udbredt på et håndklæde, mens den tørrer.

ler 27 (30) 33 cm. Luk herefter af til ærmegab således: Strik 22 (28) 34
m hulmønster - luk 6 m af – strik 48 (54) 60 m hulmønster – luk 6 m

Design: Sára J. Mrdalo

af - strik (22) 28 34 m hulmønster. Herefter strikkes ryg og forstykke
hver for sig.
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