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RETRILLECARDIGAN I TO FARVER
Størrelse:		 (S)

M

(L)

XL

XXL

Overvidde:		 (86)
Hel længde:		
(57)

96
59

(106)
(61)

114
63

(122) cm
(65) cm

(5)
(3)

6
3

(6) ngl. fv. 04, Vin
(4) ngl. fv. 05, Bordeaux

Garn: 		
Garnforbrug:
A
B

Permin Zenta
(4)
5
(3)
3

Knapper:		7-9 stk, 18 mm
Pinde:		

Rundpind (80 cm) samt strømpepinde, 3 og 3½mm.

Strikkefasthed:		
		

22m x 28p glatstrik på p 3½ = 10 x 10 cm.
22m x 33-34p i mønster på p 3½ = 10 x 10 cm.
Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

Mønster:		1.-4. p: glat i farve A
		
5.-6. p: retstrik i farve B.
r=ret, vr=vrang, dr=drejet ret, dvr=drejet vrang, p=pinde, m=maske, sm=sammen
Modellen strikkes oppefra.
Bærestykke: Slå (140) 140 (148) 150 (152) m op på én pind på p 3 med farve B. Strik nu 2p r med farve A (1. pind er arbejdets
retside), 2p r med farve B. Strik 2p r med farve A hvor der samtidig laves knaphul således: Strik til der er 4 m tilbage, luk de næste 2 m,
strik 2 m, vend, strik 2 m, slå 2 nye m op, strik pinden ud. VIGTIGT: Dette knaphul gentages for hver ca. 8cm – altid på 3. og 4. pind i
glatstrik med farve A (se vejl. til mønster). Strik 2p r med farve B.
Skift til p 3½, glatstrik og farve A og strik vendestrik for at få forhøjet nakke således (første p r): Strik til 18m før sidste maske, vend,
slå om, strik til 18m før sidste maske, vend, slå om, * strik til 14m før sidste vending (omslaget tælles med), vend, slå om*, gentag fra
* til * yderligere 5 gange. Strik nu pinden ud idet alle omslag strikkes sm med den efterfølgende maske. Strik endnu en pind hvor
omslagene i den anden side af arbejdet nu strikkes sm med den efterfølgende maske OG inddel samtidig arbejdet i fem dele med
mærker imellem således: (25) 26 (28) 30 (31) m (forstykke), (22) 20 (20) 17 (16) m (ærme), (46) 48 (52) 56 (58) m (ryg), (22) 20 (20) 17
(16) m (ærme), (25) 26 (28) 30 (31) m (forstykke). Der er nu igen (140) 140 (148) 150 (152) m på pinden. På resten af arbejdet strikkes
mønster (se vejl) – dog ”tæller” det netop strikkede vendestrik for de to første mønsterpinde. (Husk knaphullerne)
På første pind tages ud til raglan omkring de 4 mærker således: *Strik hen til 2m før mærket, 1dr i lænken mellem maskerne, 4r, 1dr
i lænken mellem maskerne*, gentag fra * til * yderligere 3 gange og strik herefter r pinden ud. Gentag disse udtagninger på hver
2. p i alt (1) 12 (15) 18 (20) gange, og herefter kun på 1. og 3. mønsterpind i alt (19) 12 (12) 11 (11) gange. Der er nu (300) 332 (364)
382 (400) m på pinden og bærestykket måler ca. (19) 20 (21) 22 (23) cm (ellers fortsæt lige op et par pinde til målet passer). Fjern
mærkerne.
Bullen: På næste p deles arbejdet således: Strik (45) 50 (55) 59 (62) m, sæt de næste (62) 68 (74) 75 (78) m i hvil på en snor (ærme)
og slå samtidig (10) 10 (10) 12 (14) nye masker op, strik (86) 96 (106) 114 (120) m, sæt de næste (62) 68 (74) 75 (78) m i hvil på en
snor (ærme) og slå samtidig (10) 10 (10) 12 (14) nye masker op, strik de sidste (45) 50 (55) 59 (62) m. Der er nu (196) 216 (236) 256
(272) m på pinden.
Fortsæt lige op i mønster til arbejdet fra skulderen måler ca. (55) 57 (59) 61 (63) cm, slut med 4. mønsterpind. Skift til p 3 og strik nu
*2p r med farve B, 2p r med farve A*, gentag fra * til *, slut med 2p r med farve B og luk samtidig løst af på sidste p.
Ærmerne: Fordel maskerne til det ene ærme på strømpepinde. Saml (10) 10 (10) 12 (14) m op under ærmet i bullen. Der er nu
(72) 78 (84) 87 (92) m på omgangen. Sæt en markering i midten af de opslåede masker, her starter omgangen. Fortsæt rundt i
mønster og tag samtidig ind på hver (8.) 8. (6.) 6. (6.) omgang således: 2dr sammen, strik til der mangler 2 m, 2r sammen. Gentag
indtagningerne i alt (12) 12 (16) 16 (15) gange. Der er nu (48) 54 (52) 55 (62) m på omgangen. Fortsæt lige op til ærmet måler (40)
40 (39) 39 (38) cm fra ærmegabet (eller ønsket længde minus 2 cm). Skift til p 3 og strik nu *1p r og 1p vr med farve B, 1p r og 1p vr
med farve A*, gentag fra * til *, slut med 1p r og 1p vr med farve B og luk samtidig løst af på sidste p. Strik det andet ærme magen
til.
Montering: Saml masker op langs den ene forkant fra retten med p 3, 2m i hver glatstribe og 1m i den mørke retrille. Strik 1p r
hvor du samtidig lukker af. Gentag langs den anden forkant. Sy knapper i og hæft alle ender.
Design og opskrift: Ninette Hartwich

