91244

TINDRA & TROPIK

Version 1

91244

GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPINDE
DESIGN OG OPSKRIFT

SWEATER MED SKORSTENSKRAVE

Tindra 100 % polyester, 50 g = ca. 90 m
Tropik 50 % bambus, 25 % bomuld, 25 % akryl, 50 g = ca.123 m
Fuga, Lady, Saga, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi
Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet.
XS/S (M/L) XL/XXL
100(114)130 cm – sweaterens mål
67(71)74 cm – sweaterens mål (uden kraven)
Ca. 250(300)350 g Tindra
Ca. 450(450)500 g Tropik
Nr. 4
Nr. 4, 40 cm (til skorstenskraven)
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Med forbehold for eventuelle trykfejl.
Se den seneste version på www.jarbo.se

STRIKKEFASTHED

Ca. 22 m og 30 p i glatstrik i stribemønster på p 4 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere
eller tykkere pinde.

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.

TIPS & RÅD

* For at undgå fejl, så læs teksten igennem inden du begynder på dit arb.
* Marker den størrelse du skal strikke med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
* Strik altid en prøve: Strik et stykke på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer.
* Når du strikker efter diagram med mange rækker: Læg en lineal eller et stykke papir ved den række du strikker, så
		 er det lettere at følge diagrammet.
* Skift til et nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm) og tvind de to ender
sammen og fortsæt med strikningen. Begynd et nyt nøgle med at tage garnet indefra.
RIB

1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over ret, vrang over vrang.

FORKLARINGER

Stribemønster (i glatstrikning): Strik skiftevis 2 p med Tindra, 4 p med Tropik (begynd med Tindra).
Kantmasker: Strik første og sidste m ret på alle p.

RYG

Slå 113(127)145 m op på p 4 med Tropik og strik 6(6½)7 cm rib (1. p = vrangsiden). Fortsæt i glatstrikning og
stribemønster. Strik lige op til arb måler 43(45)46 cm. Ærmegab: Luk nu i hver side 4,2,1,1 (5,2,1,1) 5,3,2,1,1 m af på
hver 2. p, derefter 1 (1,1) 1,1 m på hver 4. p. = 95(105)117 m. Fortsæt lige op til arb måler (64)68(71) cm (ærmegabet
måler 21(23)25 cm). Skulder: Luk nu i hver side 6,6,6,3,2,1 (7,7,7,3,2,1) 8,8,8,4,2,1 m af på hver 2. p. Sæt de resterende
47(51)55 m på en maskeholder til halsudskæring.

FORSTYKKE

Strik som ryggen til arb måler 61(63)65 cm. Halsudskæring: Sæt de midterste 21(23)25 m på en maskeholder og strik
hver side færdig for sig. Luk mod halsen på hver 2. p 4,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 5,3,2,1,1,1 m af, derefter på hver 4. p 1,1
(1,1)1,1 m. Samtidig, når arb måler (64)68(71) cm, lukkes af til skulder på samme måde som på ryggen. Strik den anden
side færdig magen til.

ÆRMER

Slå 47(55)61 m op på p 4 med Tropik og strik 6(6½)7 cm rib (1. p = vrangsiden). Fortsæt i glatstrikning og stribemønster,
idet der på 1. p tages 6(4)4 m ud jævnt fordelt = 53(59)65 m. Tag derefter 1 m ud i hver side på hver 4. p 0(5)4 gange,
derefter på hver 6. p 17(13)16 gange = 87(95)105 m. Fortsæt lige op til arb måler 43(45)46 cm (sørg for at ærmegabet
begynder samme sted i striberapporten som på ryggen og forstykket). Ærmegab: Luk nu i hver side 4,3,4,5,5 (5,2,3,3,5,5)
5,3,4,4,5,6 m af på hver 2. p. Luk de resterende 45(49)51 m af. Strik det andet ærme magen til.

MONTERING

Hæft alle ender. Sy skuldersømmene. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy side- og ærmesømmene. Skorstenskrave: Begynd
ved venstre skuldersøm med Tropik og strik fra retsiden og med 40 cm rundp nr. 4 ca. 18(21)24 m op langs venstre side
af halsudskæringen på forstykket, strik hen over de 21(23)25 hvilende m og strik endnu 18(21)24 m op langs højre
side af halsudskæringen. Strik endelig hen over de 47(51)55 hvilende m langs halsudskæringen på ryggen = ca. 104(116)128 m
i alt. Strik rundt i glatstrikning med striber til kraven måler 26(28)29 cm. Luk alle m løst af. Hæft de sidste ender.

VASKERÅD

Kun håndvask. Anvend lunkent vand og mildt vaskemiddel eller uldvask. Lad sweateren ligge i blød i ca 10 min uden
at gnubbe eller vride den. Skyl trøjen i lunkent vand. Læg den i et håndklæde og pres så meget vand ud som muligt.
Hvis det er nødvendigt kan den centrifugeres let. Læg trøjen ud på et håndklæde, stræk den evt lidt i facon og lad den tørre.
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