16-10

SAGA

BARNESWEATER MED RULLEKANTER
STØRRELSE: 92 - 158 cl

Version 1

16-10

GARNKVALITET
GARNALTERNATIV

BARNESWEATER MED RULLEKANTER

VED SPØRGSMÅL TIL OPSKRIFTEN ELLER GARNET
Järbo Garn AB Tlf. +46 - 026 - 27 30 30
E-mail info@jarbo.se
VEDR. EVT. RETTELSER TIL OPSKRIFTEN
Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og
teksterne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.

OVERVIDDE
BRYSTVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
DESIGN OG OPSKRIFT

Saga 100 % uld, 50 g = ca. 121 m
Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-tråd, Mellanraggi.
Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet
1½-3 (3-5) 5-7 (7-9) 9-11 (11-13) år
92-98 (104-110) 116-122 (128-134) 140-146 (152-158) centilon
54-55 (56-57) 58-61 (64-67) 70-73 (76-79) cm – kroppens mål
Ca 62 (64) 69 (80) 91 (98) cm – sweaterens mål
Ca 30 (33) 37 (43) 47 (50) cm – sweaterens mål
Ca 200(250)300(350)400(450) g
Nr. 3½ og 4
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting

STRIKKEFASTHED

21 m og 28 p i glatstrik på p 4 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.

STØRRELSE

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODEL Stella
TAK TIL:
TØJ OG TILBEHØR Polarn O. Pyret i Gävle
LOCATION Sveriges Järnvägsmuseum - Gävle
http://www.banverket.se/sv/Sveriges-jarnvagsmuseum.aspx

Kantmasker: Strik første og sidste m ret på alle p.
STØRRELSESGUIDE

Hvor meget ekstra vidde der er lagt ind i vores strikkeopskrifter, varierer alt efter model og snit. For at få den rigtige
størrelse anbefaler vi at du først tager alle mål direkte på kroppen, og derefter bestemmer dig for hvor meget ekstra
vidde du vil have på din strikkede trøje.

TIP! Læs opskriften nøje igennem, så undgår du spørgsmål undervejs.
RYG

Slå 67(69)75(85)97(103) m op på p 3½. Strik 6 p glatstrikning med vrangen udad – begynd med en vrangpind (= retsiden
af arb). Skift til p 4, begynd med en retpind og strik igen glatstrikning, nu med retsiden udad. Strik lige op til arb måler
16(17½)20(24)27(29) cm. Luk af til ærmegab i hver side på hver 2. p således: 1x3, 2x1 (1x3, 2x1) 1x3, 1x2, 1x1 (1x4, 1x2, 2x1)
1x4, 1x2, 2x1 (1x4, 1x2, 2x1) m = 57(59)63(69)81(87) m. Fortsæt lige op til arb måler 28(31)35(41)45(48) cm. Luk nu
de midterste 17(17)19(23)25(25) m af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Venstre skulderen: Luk i halsside
på hver 2. p endnu 2x3(2x3)2x3(2x3)1x4,1x3(1x4,1x3) m af = 14(15)16(17)21(24) m tilbage på skulderen. Strik lige op
til arb måler 30(33)37(43)47(50) cm og luk de resterende m af. Højre skulder: Strik færdig som venstre, blot spejlvendt.

FORSTYKKE

Strik som ryggen til arb måler 26(29)32(38)41(43) cm. Luk nu de midterste 11(13)15(15)17(19) m af til halsudskæring
og strik hver side færdig for sig. Venstre skulder: Luk i halssiden på hver 2. p endnu 1x4, 1x2, 3x1 (1x4, 1x2, 2x1) 1x4,
1x2, 2x1 (2x3, 1x2, 2x1) 1x4, 1x3, 1x2, 2x1 (2x3, 1x2, 2x1) m af = 17(18)18(19)22(24) m tilbage på skulderen.
Strik lige op til arb måler 30(33)37(43)47(50) cm og luk de resterende m af. Højre skulder: Strik færdig som venstre,
blot spejlvendt.

ÆRMER

Slå 32(36)40(44)46(48) m op på p 3½. Strik 6 p glat med vrangsiden udad som på ryggen. Skift til p 4. Begynd med en
retpind og tag på denne p 3(3)3(5)5(5) m ud jævnt fordelt = 35(39)43(49)51(53) m. Fortsæt i glatstrikning med retsiden
udad og tag 1 m ud i hver side på hver 6. p i alt 13(14)15(16)17(18) gange = 61(67)73(81)85(89) m i alt.
Fortsæt lige op til arb måler 30(34)34(37)40(42) cm. Luk af til ærmegab i hver side på hver 2. p således: 1x3, 2x1 (1x3,
2x1) 1x3, 1x2, 1x1 (1x4, 1x2, 2x1) 1x4, 1x2, 2x1 (1x4, 1x2, 2x1) m = 51(57)61(65)69(73) m. Luk de resterende m af.

MONTERING

Hæft alle ender. Sy højre skuldersøm. Halskant: Strik fra retsiden med p nr. 3½ ca. 64(66)72(76)82(86) m
op jævnt fordelt langs halskanten. Begynd med en retpind og strik 5 p glatstrikning med vrangsiden udad. Luk løst af i
vrang (fra retsiden). Sy venstre skuldersøm. Sy side- og ærmesømmene. Sy ærmerne i. Sy evt. rullekanterne fast til
vrangsiden af arb.

VASKEANVISNING

Strikkede og hæklede ting bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt. Undgå iblødsætning.
Træk forsigtigt tøjet i facon mens det endnu er vådt og lad det liggetørre.
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