#CANDYSWEATER

Candy sweater

DENNE KORTE, OVERSIZED SWEATER MED VIDE ÆRMER GIVER ET SUPER COOL LOOK TIL DIG, DER IKKE VIL GÅ
I ÉT MED TAPETET. VÆLG DEN FARVE, DU BEDST KAN LIDE, OG STRIK SÅ DERUDAD! TRØJEN SKAL STRIKKES
OPPEFRA OG NED MED RET RILLER OG GLATSTRIK – MASKERNE TIL HALSUDSKÆRING LAVES MED LØKKEOPSLAG, MENS DU SKAL ANVENDE VENDESTRIK I ÆRMERNE. PÅ TYKKE PINDE BLIVER DU FÆRDIG MED DEN
LÆKRE SWEATER PÅ INGEN TID. GO, GO, GO! ♥
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#CANDYSWEATER

Candy sweater

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL

FORKORTELSER:
m
= Maske
r
= Ret
vr
= Vrang
p
= Pind/e
dr
= Drejet
mm
= Maskemarkør
udt
= Strik lænken mellem maskerne drejet ret
arb
= Arbejdet

MÅL
½ overvidde
62 (66) 72 (78) 84 cm
Længde midt bag
47 (48) 49 (50) 51 cm

Designet af Anne Sofie Sørensen
Vendemaske: Tag 1 maske vrang løs af med garnet foran arbejdet.
Vend, tag igen masken vrang løs af med garnet foran arbejdet. Garnet ligger nu som en løkke rundt
omkring vendemasken, strik resten af pinden som angivet.
Når man skal strikke hen over vendemasken, er der forskel på, om man strikker ret eller vrang.
I ret:
Strik hen til vendemasken, flyt vendemasken over på højre pind, saml løkken om vendemasken
op med venstre pind, sæt vendemasken tilbage på venstre pind, strik løkken og vendemasken ret
sammen, fortsæt strikningen som anvist.
I vrang:
Strik hen til vendemasken, træk løkken om vendemasken op bagfra arbejdet med højre pind og sæt
den på venstre pind, strik løkken og vendemasken vrang sammen, fortsæt som angivet pinden ud.
OPSKRIFT
Hele trøjen strikkes med 2 tråde garn. Trøjen strikkes oppefra og ned, begynd med bagstykket hvor
der strikkes ret riller frem og tilbage ned til ærmegabet. Så samles masker op på bagstykkets skuldre til forstykket og der strikkes frem og tilbage ned til ærmegabet, hvor for-og bagstykke samles
og kroppen strikkes rundt og der lukkes af med drejede ret masker.
Til ærme samles masker op i ærmegab og der strikkes vendemasker for at forme ærmekuppelen;
herefter strikkes rundt og der lukkes af med drejede ret masker.
BAGSTYKKE
Slå 20 (22) 24 (26) 28 m løst op på rundpind 80 cm nr. 8 med 2 tråde garn.
Strik 1 p r
*Slå 3 (3) 4 (4) 5 m op i starten af p, strik resten af pinden r, slå 3 (3) 4 (4) 5 m op for enden af p,
strik 1 p r*
Gentag fra * til * 3 gange
Maskerne slås op med løkkeopslag
Der er nu 38 (40) 48 (50) 58 m på p.
Slå 2 (3) 1 (2) 0 m op i starten af p, strik resten af pinden r, slå 2 (3) 1 (2) 0 m op i slutningen af p.
Der er nu 42 (46) 50 (54) 58 m
Strik r til arb midt bag måler 19 (20) 21 (22) 23 cm.
Du er nu på ret siden.
Tag nu ud således:
2 r*1 udt, 2 r*, gentag fra * til * på hele pinden.
Der er nu 62 (68) 74 (80) 86 m på p.
Strik 1 p vrang .
Du er nu på ret siden, strik 7 cm glatstrik.
Lad maskerne hvile.
FORSTYKKE:
Venstre skulder: Saml 11 (12) 13 (14) 15 m op på rundpind 60 cm nr. 8 i venstre skulder.
Strik r p til arb måler 4 cm.
Du er nu på ret siden.
*Slå 1 m op i starten af p (ind mod halsen), strik resten af pinden r, strik 1 p r*
Maskerne slås op med løkkeopslag.
Gentag fra * til * 3 (3) 4 (5) 5 gange mere, til der er 15 (16) 18 (20) 21 m.
Bryd garnet og lad maskerne hvile.
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GARN
Fuzzy Fraya
74% alpaca + 13% merino wool +
13% polyamide
50 g = 135 m
GARNFORBRUG
400 (450) 500 (550) 600 g

STRIKKEFASTHED
I glatstrik på pinde nr. 8 med 2 tråde
Fuzzy Fraya:
10 m x 16 omg = 10 cm x 10 cm
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind nr. 8 i længderne 40, 60 og
80 cm.
OBS: Størrelsen på pindene er kun
vejledende. Strikker du fastere end
strikkefastheden skal du gå op i
pindstørrelse – strikker du løsere
skal du gå ned i pindstørrelse.

ANDET/TILBEHØR
Maskemarkører
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Højre skulder: Saml 11 (12) 13 (14) 15 m op på rundpind 60 cm nr. 8 i højre skulder.
Strik r p til arb måler 4 cm.
Du er nu på ret siden.
Strik 1 p r, slå 1 m op i slutningen af pinden (ind mod halsen), strik 1 p r*
Maskerne slås op med løkke opslag
Gentag fra * til * 3 (3) 4 (5) 5 gange, til der er 15 (16) 18 (20) 21 m.
Du er nu på ret siden
Nu samles højre og venstre side.
Strik r hen over højre skulder, slå 8 (8) 8 (8) 10 m op, strik r hen over venstre skulders masker.
Der er nu 38 (40) 44 (48) 52 m.
Strik retstrik indtil arb måler 17 (18) 19 (20) 21 cm, målt fra skulder og ned til ærmegabet.
Du er nu på ret siden.
Tag nu ud således:
2 r, *1 udt, 2 r* gentag fra * til * på hele pinden.
Der er nu 56 (59) 65 (71) 77 m.
Strik 1 p vr.
Du er nu på r siden, strik 7 cm glatstrik.
Nu samles for- og bagstykke og der strikkes rundt på rundpind 80 cm nr. 8.
Strik r hen over forstykkets masker, slå 2 m op med løkkeopslag, fortsæt hen over bagstykkets
masker, slå 2 m op med løkkeopslag.
Strik nu rundt i glatstrik til arb midt bag måler 47 (48) 49 (50) 51 cm.
Luk arb af med dr r m.
HALSKANT:
Saml 50 (52) 54 (56) 58 m op på rundpind 40 cm nr. 8 i halskanten, start ved venstre skulder.
Strik glatstrik til halskanten måler 6 cm.
Luk arb af i dr r masker.
ÆRME:
Saml 40 (44) 48 (52) 56 op på rundpind 40 cm nr. 8, start under ærmegabet.
Fordel maskerne som følgende
Glatstrik Retstrik Retstrik Glatstrik
XS
7
13
13
7
S
8
14
14
8
M
9
15
15
9
L
10
16
16
10
XL
11
17
17
11
Bryd garnet
Placer en mm mellem første og sidste opslagsmaske.
Bind evt en let knude på de to tråde så maskerne ikke løber fra dig.
Før 17 (19) 21 (23) 25 m over på højre pind.
Tilføj garnet, strik 6 r, strik 1 vendemaske
Vend arb og strik vendemasken som beskrevet først i opskriften, strik 6 r, strik 1 vendemaske.
Vend arb og strik vendemasken som beskrevet først i opskriften, strik 7 r, strik 1 vendemaske.
Vend arb og strik vendemasken som beskrevet først i opskriften, strik 8 r, strik 1 vendemaske.
Denne teknik fortsættes indtil de 13 (14) 15 (16) 17 masker i retstrik på både for og bagstykket er
brugt.
Vend arb, du er nu på ret siden.
Dvs. der er i alt 26 (28) 30 (32) 34 m på pinden.
På næste pind laves udtagninger over de 26 (28) 30 (32) 34 m således:
Str. XS, S, M: 1 r, 1 udt, *2 r, 1 udt*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
Str. L, XL: (1) 2 r, 1 udt, *3 r, 1 udt*, gentag fra * til * til sidst (1) 2 m.
Der er nu 39 (42) 45 (43) 45 m
Herfra strikkes glatstrik og resten af maskerne i ærmegab tages op en for en. Strik således:
*Strik 1 p v, 1 vendemaske, vend
Strik 1 p r, 1 vendemaske, vend*
Gentag fra * til * til der er 3 m tilbage på venstre side af mm.
Strik rundt på rundpind med alle 53 (58) 63 (63) 67 m. Fortsæt rundt i glatstrik til arb under
ærmegabet måler 40 cm eller har den ønskede længde.
Luk arb af med dr r m.
Det andet ærme strikkes på samme måde.
Hæft alle ender.
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