Trøje i sandmønster

Sværhedsgrad 

Materialer: Perleacryl, strikkepinde nr. 3 mm, små knapper.
Strikkefasthed: 18 m x 17 p glat = 5 x 5 cm
Sandmønster:
Ulige maskeantal
1: Lys farve, r
2: Lys farve, vr
3: Mørk farve, 1 r., * 1 vr løs af, 1 r. *.
4: Mørk farve, * 1 r, garnet foran arb, 1 vr løs af, garnet bag arb., * 1 r.
Ryg og forstykke
Slå 49 m op med mørk garn og strik 5 p drejet rib 1/1. På sidste p tages 1 m ud. Fortsæt i mønster til
arb måler 6 cm. Slut med mørk farve.
Højre forstykke
Strik 12 m, slå 15 m op = ærme. Strik 2,5 cm mønster. Der lukkes nu til hals for 6 m. strik endnu 2 p.
Luk de resterende m af, eller sæt på maskeholder og strik skuldre sammen til sidst.
Venstre forstykke
Strikkes som højre, blot modsat. Start med at sætte de 12 m fra blusen over på en pin, som om du skal
strikke vr pinden. Slå derefter 15 m op i forlængelse af de 12, således at når du vender, starter du med
at strikke ret pind = 27 m
Ryggen
Slå 15 m op med lys garn, strik de 25 fra underdelen, slå 15 m op. Strik i mønster til ærmer måler det
samme som på forstykkerne. Luk de første og de sidste 21 m af. De midterste 11 m sættes på en
hjælpepind til hals.
Montering
Sy skuldersømme sammen og strik ærmekant.
Ærmekant
Tag 20 m op med mørk garn jævn fordelt i ærmekanten og strik 3 cm drejet rib 1/1.
Forkanter
Tag 98 m op langs kanter (inkl. dem fra hjælpepinden ). Strik 3 p drejet rib 1/1. luk af.
Sy ærmerne sammen. Sæt trykknapper i og sy også et par knapper påi.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2002Design Søs Annelise Hee Boysen

