Lune - en ribstrikket undertrøje
Design: Bente Eriksen
En ribstrikket undertrøje strikket i et stykke.
Let og lunt til de allermindste i en dejlig
blanding af uld og bomuld.
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Materialer:
50 (100) g Merci fra Filcolana
Strikkepinde 3 mm
Størrelser:
6/9 mdr (12/18 mdr)
Mål:
Længde: 27 (33) cm
Brystvidde: 22 (26) cm
Strikkefasthed:
30 m på pinde 3 mm i rib, let strakt = 10 cm i
bredden
Opskrift:
Undertrøjen er strikket i et stykke.
Slå 66 (78) m op på pind 3 mm og strik rib 1 r, 1 vr
til arb måler 17 (21) cm. Slå 6 (8) nye masker op i
hver side (= 78 (94) m i alt) disse masker strikkes
ret på alle pinde. Strik ca. 1 (2) cm. Strik herefter
også de midterste 6 m ret på alle pinde til der er
dannet 3 retriller. Nu deles arb i midten af de 6 m og
hver side strikkes færdig for sig. De 3 masker
nærmest delingen (samt ærmekanten i siden)
strikkes fortsat ret på alle pinde. Strik til der er 6 (8)
retriller i slidsen.
Luk i halssiden på hver 2. p 3-3-2-2-2-1-1 (3-3-2-22-2-1-1-1) m af = 25 (30) m. Når arb måler 27 (33)
cm, sættes et mærke i siden til markering af skulder.
Tag nu 1 m ud mod halsen på hver 2. p 2 gange = 27
(32) m. Lad maskerne hvile og strik den anden side
tilsvarende. Slå 24 (30) m op imellem de 2
skulderstykker, og strik videre frem og tilbage over
alle 78 (94) m. Når det retstrikkede stykke i siderne
har samme længde før og efter skuldermarkeringen,
lukkes de 6 (8) m i siderne af. Fortsæt i rib til ryggen
har samme længde som forstykket.
Luk af i rib ikke for stramt, men heller ikke alt for
løst.
Sy siderne sammen og hæft enderne. Hækl en kant
med musetakker rundt i halsen således: Hækl 1 fm
foroven ved slidsens højre hjørne. *3 lm, 1 fm i den
første af de 3 lm, spring 1 eller 2 m i halskanten over,
1 fm*. Gentag fra * til * langs hele halskanten.
Sy en trense i højre side af slidsen og sy en knap i
venstre side.
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