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= Sno 2 m mod højre: Sæt 1 m på en hjælpepind bag arb, strik
den næste m ret og derefter m på hjælpepinden ret.
= Sno 10 m mod højre: Sæt 2 m på en hjælpepind bag arb, idet
de tilhørende omslag samtidig slippes, strik de følgende 8 m ret
og derefter strikkes de 2 lange masker på hjælpepinden ret.
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den 1. gentagelse strikkes. Rib- og snoningsmønsteret fortsættes
således ud over de nye m.
a

Udtagninger: Strik udtagninger på hver side af de 3 midterste m
som angivet i tegnforklaringen.
Strikkefasthed: 17½ m og 29 p i rib- og snoningsmønster på p
nr. 5½ = 10 x 10 cm.
Bemærk: Ponchoen strikkes i to dele fra ærme til midten af henholdsvis ryg og forstykke. Derefter strikkes delene sammen. Pilen
på tegningen viser strikkeretningen.
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Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= Tomt felt, som springes over
= Rts: Ret. Vrs: 1 omslag og 1 vrang
= Strik 1 drejet vrang i lænken mellem maskerne
= Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne

c

= Sno 7 m mod højre: Sæt 3 m på snoningspinden bag arb,
strik de næste 4 m ret og derefter de 3 m på snoningspinden ret.
= Sno 7 m mod venstre: Sæt 4 m på snoningspinden foran arb,
strik de næste 3 m ret og derefter de 4 m på snoningspinden ret.
= Strik 7 m i 1 maske (* 1 ret, 1 omslag, gentag fra * 2 gange = 6
m, 1 ret). På den følgende vrangsidepind strikkes m og omslag vrang.

d

= Tag 7 m vrang løs af, idet de tilhørende omslag samtidig
slippes. Sæt de 7 lange masker tilbage på venstre pind og
strik den drejet ret sammen.

Drej diagrammet 90 grader
i urets retning, når du skal
strikke efter det.

= Disse masker skal bruges til snoning henholdsvis før og efter midtermaskerne. De strikkes
over 16 pinde, idet der på den 1. p strikkes 7
m i 1 maske og på den sidste pind strikkes 7
m sammen (af tekniske årsager kan de ikke
tegnes ind i diagrammet på andre måder).
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Venstre ryg- og forstykkehalvdel: Der begyndes med venstre
ærme: Slå 38 m op på p nr. 4½ og strik en kant af 14 cm = 46
p rib, idet der på den sidste p tages 25 m jævnt ud = 63 m. Skift
derefter til p nr. 5½ og fortsæt således: 3 m patentkant, 57 m i
rib- og snoningsmønster som beskrevet (de 3 midterste glat-masker ligger på skulderen) og slut med 3 m patentkant. På den 3. p
begynder udtagningerne til ærmeskråninger på hver side af de 3
midterste masker som vist. Efter den 44. p i diagrammet fortsættes udtagningerne og videreførelsen af rib- og snoningsmønsteret
over de nye m som beskrevet, til der er taget i alt 48 m ud i hver
side. Efter den sidste udtagning er der i alt 159 m. Fortsæt på den
lange rundpind, når det bliver nødvendigt. Når der er strikket 56
cm = 164 p efter ribkanten (der er nu hver 8 snoninger i midten
og højderapporten er gentaget 4 gange), fortsættes i rib (skiftevis
1 ret og 3 vrang) frem til midten af ryg/forstykke. Samtidigg, når der
er strikket 37 cm = 108 p efter ribkanten, sættes et mærke i begge
sider for at markere slutningen på ærmet. Når der er strikket i alt
51(53)
( ) cm = 148(154)
( ) p efter ribkanten, lukkes de 3 midterste
m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Lad de
sidste 78 m på pinden hvile til forstykket. Strik først over de 78 m
i begyndelsen af pinden til ryggen: Når der er strikket 12 cm =
36 p lige op efter delingen, lægges arb til side. Strik nu forstyk-

ket over de ventende 78 m, idet der i højre side af arb lukkes til
halsudskæring på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m og 1 x 2 m og
på hver 4. p for 2 x 1 m. Når arb har samme højde som på ryggen,
hviler de resterende 70 m.
Højre ryg- og forstykkehalvdel: Strikkes mage til den venstre,
idet der begyndes med højre ærme. Halsudskæringen strikkes i
modsatte side.
Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det
tørre. Strik ponchoen sammen ved at lægge pindene med de ventende masker på de respektive dele sammen ret mod ret. Strik
maskerne sammen i ret, idet de samtidig lukkes af. Sy ærmesømmene sammen op til mærkerne. Med rundpind nr. 4½ strikkes
106 m op langs halsudskæringen. Strik rullekraven rundt i rib. Når
kraven måler 4 cm, tages 1 vrang drejet ud i lænken mellem maskerne i hver 2. vrangribbe = 132 m. Når der er strikket endnu 4
cm, tages igen 1 vrang drejet ud i de øvrige hver 2. vrangribber
= 159 m. Fortsæt nu i rib (skiftevis 1 ret og 2 vrang) på rundpind
nr. 5½, 50 cm. Når kraven måler i alt 24 cm, lukkes alle m løst af
som de viser.

Model 16 · Insieme
Sweater med raglansnoninger
Str.: 36/38 (40/42)
Tallene vedrørende str. 40/42 er angivet i parentes. Er der kun oplyst ét
tal, gælder dette for alle størrelser.

modsat. Skift derefter til p nr. 7 og
fortsæt i glat. Når der er strikket 30
cm = 60 p efter ribkanten, lukkes 2
m i begge sider til ærmegab. Lad de
resterende 60(66) m hvile.
Forstykke: Strikkes mage til ryggen.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „In- Venstre ærme: Slå 36(42) m op på
sieme“ (50 % ren ny uld (merino 19 p nr. 6 og strik en kant af 6 cm = 15
micron), 20 % (baby) alpaka, 20 % p rib, idet der begyndes på vrangsimohair (super kid), 10 % polyamid, den med 1 km, 2(1) vrang og sluttes
løbelængde = ca. 75 m / 50 gr.): modsat. Skift derefter til p nr. 7 og
500(550) gr jeans/mørkeblå (fv 6), fortsæt i glat. Tag 1 m ud i begge
strikkepinde nr. 6 og 7, rundpind nr. sider på den 21. p efter ribkanten.
7, 80 cm, rundpind nr. 5½, 40 cm, rundpind nr. 6, 50 cm.
Gentag disse udtagninger på den 10. p 1 gang og på hver 8. p 5
gange = 50(56) m. Når der er strikket 39 cm = 78 p efter ribkanKnudekant: Den første m på alle pinde tages ret løs af og den ten, lukkes 2 m i begge sider til ærmegab = 46(52) m. Lad disse
sidste m strikkes ret. Alle kantmasker strikkes som knudekant.
m hvile.
Højre ærme: Strikkes mage til det venstre.
Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.
Raglanbærestykke: Sæt delene på den lange rundpind nr. 7:
46(52) m på venstre ærme, 60(66) m på forstykket, 46(52) m på
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / ret på alle omgange.
højre ærme og 60(66) m på ryggen = 212(236) m. Strik 1 omg
i ret, idet der strikkes frem til de sidste 6 m på ryggen. Herfra
Snoningsmønster A: Strikkes efter diagrammet. Tallene i højre begynder snoningsmønster A over disse 6 m og de første 6 m
side viser mønsterpindene/-omgangene. På vrangsiden/de mel- på venstre ærme. Derefter strikkes snoningsmønster B over de
lemliggende omgange strikkes m som de viser. I bredden begyn- sidste 6 m på venstre ærme og de første 6 m på forstykket, snodes over de 12 m mellem pilene. Fra den 7. omg er vist indtagnin- ningsmønster A over de sidste 6 m på forstykket og de første 6
gerne til raglanskråninger. I højden strikkes 1. – 22. omg 1 gang, m på højre ærme samt snoningsmønster B over de sidste 6 m på
derefter gentages 15. – 22. omg/p. Der snos på hver 8. omg/p og højre ærme og de første 6 m på ryggen. Imellem disse m strikkes
indtagningerne gentages på hver 2. omg/p.
glat som før. Fortsæt med denne maskefordeling og strik de første
snoninger på den 7. omg. Raglanindtagningerne strikkes 1 gang
Snoningsmønster B: Strikkes som snoningsmønster A, blot efter på den følgende 4. omg og derefter på hver 2. omg som vist i
diagram B.
diagrammerne. Der bliver taget i alt 8 m ind pr. indtagningsomgang. Skift undervejs til den kortere rundpind nr. 7, når det bliver
Strikkefasthed: 13 m og 20 p i glat på p nr. 7 = 10 x 10 cm.
nødvendigt. Samtidig med den 14.(17.) raglanindtagning – der er
nu 108 m på pinden – lukkes de midterste 10 m på forstykket til
Ryg: Slå 64(70) m op på p nr. 6 og strik en kant af 6 cm = 15 p rib, halsudskæring. Fortsæt, idet der nu strikkes frem og tilbage. Luk
idet der begyndes /
på vrangsiden
med 1 km, 2(1) vrang og sluttes på begge sider af halsen på
for yderligere 2 x 2 m og 1
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