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Her er et helt underspillet cirkustema. Det er linedanserens afdæmpede pastelfarver, der
optræder, og med det subtile harlekinmønster skabes en klassiker til sommergarderoben.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm
Overvidde: 77 (85) 93 (101) cm
Hel længde 39 (40) 41 (42) cm + strop ca. 12,5 cm

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (150) 150 (150) g Merci fv. 1130 (Light Peach)
Rundpinde 2,5 og 3 mm, 60 cm
2 strømpepinde 2,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

STRIKKEFASTHED
28 m og 38 p i strukturmønster på pind 3 mm
= 10 x 10 cm.
Pindestørrelsen er vejledende. Har du flere masker på
10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Modellen strikkes nedefra og op.

o-indt (overtrækningsindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

Der slås masker op til ribkant, og kroppen strikkes lige
op i strukturmønster til ærmegabet.
Her hviler et antal masker i hver side, mens forstykkeog ryg strikkes færdig hver for sig.

DIAGRAM
Diagrammet læses nedefra og op og fra højre mod
venstre på alle omgange og når der strikkes fra retsiden. Begynd ved pilen for din valgte størrelse.
Diagrammet læses fra venstre mod højre når der
strikkes på vrangsiden.

Herefter kantes ærmegabet med en I-cord, der
fortsætter som strop op over skulderen.
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Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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Opskrift
KROP
Slå 216 (240) 264 (288) masker op på rundpind
2,5 mm.
Strik 4 omgange rundt i rib (1 dr r, 1 vr).
Skift til rundpind 3 mm, og strik 1 omgang ret.
Fortsæt rundt i mønster efter diagrammet, til arbejdet
måler ca. 32 cm (alle str.)
Nu deles arbejdet, og forstykke og ryg strikkes færdig
hver for sig.
Næste omg: Strik 91 (99) 107 (115) m i mønster, og
lad de resterende m hvile, mens ryggen strikkes.

RYG
Vend arbejdet, og strik frem og tilbage over ryggens
masker således:
1. p (vrangsiden): 1 vr løs af med garnet foran
arbejdet (mod dig selv), strik mønster til sidste m, slut
med 1 r.
2. p: 1 vr løs af med garnet foran arbejdet, før garnet
imellem pindene og om på bagsiden af arbejdet, 2 r løs
af én ad gangen, 1 r, træk de løse m over, strik mønster
til de sidste 4 m, 3 r sm, 1 r.
Gentag disse 2 p yderligere 4 (5) 6 (7) gange = 71 (75)
79 (83) m.
Strik yderligere 1 pind i mønster, denne pind er
vrangsiden.
Strik 1 pind ret fra retsiden.
Skift til pind 2,5 mm, og fortsæt i drejet rib således:
1. p (vrangsiden): 1 vr løs af, *1 dr vr, 1 r*, gentag fra
* til *, slut med 1 dr vr, 1 r.
2. p: 1 vr løs af, *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut
med 1 dr r, 1 r.
Gentag disse 2 pinde 1 gang mere, gentag 1. p yderligere 1 gang.
Luk af i drejet rib (som 2. pind).
FORSTYKKE
Lad 17 (21) 25 (29) masker i hver side hvile til
ærmegab.
Sæt garnet til forstykkets 91 (99) 107 (115) masker
fra vrangsiden, og strik med pind 3 mm, frem og tilbage
således:
1. p (vrangsiden): 1 vr løs af med garnet foran
arbejdet, strik mønster til sidste m, slut med 1 r.
2. p: 1 vr løs af med garnet foran arbejdet, o-indt, strik
mønster til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 r.
Gentag disse 2 p yderligere 9 (11) 13 (15) gange = 71
(75) 79 (83) m.
Strik yderligere 3 pinde i mønster, sidste pind er fra
vrangsiden.
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Strik 1 pind ret fra retsiden.
Skift til pind 2,5 mm, og fortsæt i drejet rib således:
1. p (vrangsiden): 1 vr løs af, *1 dr vr, 1 r*, gentag fra
* til * pinden ud.
2. p: 1 vr løs af, *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut
med 1 dr r, 1 r.
Gentag disse 2 pinde 1 gang mere, gentag 1. p yderligere 1 gang.
Luk af i drejet rib (som 2. pind), bryd ikke garnet.
HØJRE SKULDERSTROP
Lad garnet og masken fra aflukningen af forstykket
blive på rundpinden.
Slå 3 masker op med løkkeopslagning på rundpindens
højre pind = 4 masker.
I forlængelse af de 4 masker sættes alle forstykkets
kantmasker, de hvilende masker i ærmegabet og
kantmaskerne op langs ryggens ærmegab på rundpinden, uden at strikke dem.
Strik nu I-cord således:
Skub maskerne hen til spidsen af pinden, så du er klar
til at strikke dem fra retsiden, hold garnet bag arbejdet,
*strik 3 ret, 2 r dr sm, sæt de 4 strikkede masker fra
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højre pind, tilbage på venstre pind*, gentag fra * til *,
til du har strikket alle maskerne på rundpinden og har
4 masker tilbage.
Fortsæt med at strikke I-cord over de resterende
4 masker, således:
*Skub maskerne hen til spidsen af pinden, hold garnet
bag arbejdet og strik 4 ret*, gentag fra * til *.
I-corden skal måle ca. 25 cm eller ønsket længde, fra
ryggens aflukningskant.
Sy stroppen sammen, således:
Sy med maskesting de åbne masker sammen med
maskerne ved opslagningen af I-corden.
VENSTRE SKULDERSTROP
Slå 4 masker op med løkkeopslagning på rundpindens
højre pind.
I forlængelse af de 4 masker, sættes alle ryggens
kantmasker, de hvilende masker i ærmegabet og
kantmaskerne op langs forstykkets ærmegab på rundpinden, uden at strikke dem.
Strik kant og I-cord på samme måde som i den anden
side af arbejdet.
MONTERING
Hæft alle ender.
Vask toppen ifølge anvisning på banderolen, og lad den
tørre liggende fladt på et håndklæde.
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