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HUNDETRØJE MED SNONINGER

Fuga Tweed (40 % Uld, 57 % akryl, 3 % viscose. Nøgle ca 50 g = 121 m)
Ca 20 m og 28-30 p på p nr 3.5-4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
Passer hund som vejer ca 2½–3 kg
Ca 33 cm (fra øverste til den nederste kant)
Ca 18 cm (fra øverste til nederste kant)
Ca 50 g (fv 60177)
Nr 3.5 og 4
Nr 3.5
Nr 3.5 og 4, 40 cm
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• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne
strikkefasthed. Stemmer strikkefastheden ikke, prøv med tyndere eller tykkere pinde.

FORKORTELSER

m=maske, rm=retmaske, arb=arbejde, p=pinde, vm=vrangmasker, kantm=kantmaske, glatst=glatstrikning, udt=udtagning,
rundp=rundpind, snoningsp=snoningspind.

FORKLARINGER

Snoning: Sæt 3 rm på en snoningsp foran arb, strik 3 rm, strik m fra snoningsp ret. Sno på p 7 og derefter på hver 12. p,
(mellemrummet skal måle 2½-3 cm).

HUNDETRØJE

Slå 32 m op på p nr 3.5 og strik rib 2 rm, 2 vm indenfor kantm i hver side. Strik 9 p (1. p = vrangs). På sidste p tages
2 m ud = 34 m. Skift til p nr 4 og strik glatst på følgende måde: kantm, 7 rm, 2 vm, snoning over 6 m, 2 vm, snoning
over 6 m, 2 vm, 7 rm + kantm. På næste p fra rets tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt på hver anden p
yderligere 4 gange = 44 m. Alle m, der er taget ud, strikkes glatst. Strik til arb måler ca 11-12 cm. Skift til rundp nr 4 og
slå så 15 nye m op i hver side, dvs 15 i slutningen og 15 m i begyndelsen af p. Strik også disse masker glatst. Når arb
måler ca 21 cm deles arb i ryg og mave og hver del strikkes færdig for sig. Ryggen = de 44 m man havde inden man slog
de 15 nye m op i hver side. Maven = 30 m, dvs de masker man slog op i hver side. Strik maven først.
Maven: Sæt 9 m i hver side på en tråd og lad dem vente = hul til benet. På næste p fra rets lukkes yderligere 1 m i hver
side. Der er nu 10 m tilbage. Strik med disse 10 m til arb, fra der er slået op, måler ca 13-14 cm. Sæt m på en tråd og
lad dem vente.
Ryggen: Sæt 5 m i hver side på en tråd og lad dem vente = hul til benet. Nu er der 34 m tilbage. Strik lige op med disse
m lige så mange p som på maven. Sæt m på en tråd og lad dem vente.
Ribkant rundt om benene: Brug strømpep nr 3.5 og sæt de hvilende masker fra mave og ryg på en pind, saml herefter
m op langs hullet, så du i alt får 36 m. Fordel på 3 pinde og strik med en 4. pind. Strik rib rundt 2 rm, 2 vm til ribben
måler 4 cm. Luk af i rib. Strik på samme måde om det andet hul til benet.
Halskant: Brug strømpep/rundp nr 3.5 og sæt de hvilende m fra maven på pinden, saml 3 m op langs med ribkanten på
det ene bens hul (dvs langs med første p på ribben, ikke sidste p), sæt m fra ryggen på pinden, saml 3 m op langs ribkanten
på det andet bens hul = 48 m på pinden. Strik 2 cm rib 2 rm, 2 vm. Luk af i rib.
Ribkant rundt om maven: Begynd nederst på ryggens højre ribkant og saml med p nr 3.5 m op langs med ribben, langs
med den lige glatstrikkede kant, fortsæt langs med mavens kant, og gør det samme på den anden side. Sørg for at
maskeantallet bliver deleligt md 4. Strik rib 2 rm, 2 vm, ligeså mange p som på halskanten. Luk af i rib.
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