





Maskerade Sweater

#lilemaskeradesweater


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse


4 (6) 8 (10) 12 år


Bredde


68 (72) 76 (80) 82


Længde


39 (43) 47 (51) 55 cm


Garn


Lamauld 5 (6) 7 (7) 8 nøgler fv 6001/askegrå fra Camarose


Lamauld 1 (1) 1 (1) 1 nøgle fv 6075/koksgrå fra Camarose


Kvalitet


100% lamauld. 50 g = 100 m


Pinde


Rundpind 5 mm, 80 cm


Strikkefasthed


17 masker x 24 pinde = 10 cm


Nyttig viden


Sweateren strikkes oppefra. Maskerne strikkes med teknikken fair isle. 




Halsrib


Slå 64 (64) 64 (72) 72 masker op på pind 5 og strik 3 cm rib *1r, 1vr*. 


Sæt en markør efter hver 8. (8.) 8. (9.) 9. maske = 8 markører.


Udtagning


Der tages ud på hveranden omgang således:


1. omgang: *strik frem til markøren, sæt markøren på højre pind, slå om* gentag *-* omgangen 
ud.


2. omgang: ret over alle masker, omslag strikkes drejet ret. 


 
Tag ud 5 (5) 6 (6) 6 gange før der begyndes på mønsterrapporten = 104 (104) 112 (120) 120 
masker på omgangen. 


Gentag diagrammet 8 gange rundt om arbejdet. Der strikkes diagram og udtagninger samtidig. 




Fortsæt udtagningerne til der er taget ud 14 (15) 16 (16) 17 gange = 176 (184) 192 (200) 208 
masker på arbejdet og bærestykket måler ca. 14 (15) 16 (16) 17 cm. 


Ærmer


Markér 7. maske i 2. mønsterrapport, samt 7. maske i 6. mønsterrapport. Disse markerede 
masker er midterste ærmemaske. Det er vigtigt at være opmærksom på denne maske, så der 
kommer til, at ligge en mønsterrapport midt på hver overarm.


Sæt 39 (39) 41 (41) 43 ærmemasker på hvil, således: Strik frem til ærmemaskerne, sæt maskerne 
på hvil uden at strikke dem. Slå 4 (6) 8 (8) 8 masker op med løkkeopslag. Strik frem til de næste 
ærmemasker og sæt 39 (39) 41 (41) 43 masker på hvil. Slå 4 (6) 8 (8) 8 masker op under ærmet. 
De nye masker strikkes drejet ret, på første omgang.


Krop 


106 (118) 126 (134) 138 masker på krop. Strik rundt i glatstrik, til kroppen måler 21 (24) (27) 31 
(34) cm, målt fra ærmegab. Slut med 4 cm rib *1r, 1vr*. Luk løst af.


Ærmer 


Sæt de hvilende masker på pind og strik 4 (6) 8 (8) 8 masker op i de ny-opslåede masker fra 
kroppen = 43 (45) 47 (49) 51 masker. Strik rundt i glatstrik.


Sæt en markør midt under ærmet. På hver 3. cm tages der 2 masker ind ved, at strikke frem til 2 
masker før markøren, strik 2 masker drejet ret sammen, flyt markøren, strik 2 masker ret sammen. 
Strik denne indtagning i alt 5 (6) 6 (7) 7 gange. Fortsæt rundt i glatstrik til ærmet måler 21 (24) (27) 
31 (34) cm, målt fra ærmegab. På sidste omgang inden ribkant tages der 1 maske ind i alle 
størrelser = 32 (32) 34 (34) 36 masker. 


Strik 4 cm rib *1r, 1vr*. 


Luk løst af.


Stine Radicke - Lile.dk Strikkeopskrifter ©2017 - www.lile.dk // Instagram: @stineradicke 
#lilemaskeradesweater 


God strikkelyst! 


