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Model 11
PULLOVER · FATTO
Str.: 36/38, 40/42 og 44/46
Tallene vedrørende str. 40/42
og 44/46 er angivet i parentes.
Er der kun oplyst ét tal, gælder
dette for alle størrelser.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet ”Fatto” (62 % ren ny merino, 26 % mohair, 12 % polyamid, løbelængde = ca. 175
m / 50 gr.): 200(250-300) gr
antracit (fv 11), 100(150-150) gr mørkegrå (fv 10), 100(150150) gr lysegrå (fv 9) og 100(150-150) gr burgunder (fv 3),
strikkepinde nr. 6, rundpind nr. 6, 40 cm, strømpepinde nr. 5.
Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.
Grundmønster: Maskeantal delbart med 13 + 2 + kantmasker.
Strikkes efter diagrammet. Alle pinde er indtegnet og maskerne er
vist, som de skal strikkes. Gentag 1. – 20. p og slut med den 4.
mønsterpind.
Kædekant: Rts: Den første m strikkes drejet ret og den sidste
m tages vrang løs af med garnet bag masken. Vrs: Den første m
strikkes drejet vrang og den sidste m tages vrang løs af med garnet foran arb.
Strikkefasthed: 17 m og 26 p i grundmønster på p nr. 6 = 10 x
10 cm, 17 m og 26 p i rib på p nr. 6 = 10 x 10 cm.
Ryg med ærmer: Det begyndes med 4 ﬁrkanter. 1. ﬁrkant: Slå
95(108-121) m op på p nr. 6 med antracit og strik grundmønster,
idet m fordeles således på 1. p (rts): 1 km, strik fra diagrammets
begyndelse, gentag rapporten 7(8-9) gange, strik til diagrammets
slutning og 1 km. Kantmaskerne strikkes som kædekanter. Strik, til
arb måler 40 cm = højderapporten er nu gentaget 5 gange og der
sluttes med at strikke mønsterpind 1 – 4 som beskrevet = 104 p.
Luk alle m løst af. 2. ﬁrkant: Strikkes som den 1. ﬁrkant, også med

antracit. 3. ﬁrkant: Strikkes som den 1. ﬁrkant, blot med lysegrå. 4.
ﬁrkant: strikkes som den 1. ﬁrkant, blot med burgunder.
Forstykke: Slå 52(60-68) m op på p nr. 6 med mørkegrå og strik
rib, idet m fordeles således på 1. p (vrs): 1 km, 2 vrang, * 2 ret,
2 vrang, gentag fra * og slut med 1 km. Kantmaskerne strikkes
som kædekanter. Når arb måler 49(51-53) cm, lukkes de midterste 16 m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig.
Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2
m og 3 x 1 m. Når arb måler 55(57-59) cm, lukkes de resterende
6(10-14) m til skulder. Strik den anden side modsat.
Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det
tørre. Sy de 4 ﬁrkanter sammen som vist på tegningen til ryg og
ærmer. Pilene på tegningen viser strikkeretningen. Sy forstykket
sammen med ryg og ærmer som vist på tegningen: Placér forstykket over midten og langs overkanten på den burgunder og
antracit ﬁrkant. Sy skuldersømmene over 3(5-7) cm i hver side.
Fold siderne på de 4 ﬁrkanter ind mod
forstykket – vist med de buede pile på
tegningen. Sy dem sammen med forstykket, idet de nederste 7 cm i hver
side af forstykket lades åbne til slidser.
Sy tværsømmene sammen over hver
30 cm fra A til B og fra C til D. De resterende 10 cm i hver side lades åbne til
ærmer. Rullekrave: Med rundpind nr. 6
og antracit strikkes 92 m op langs halsudskæringen. Strik rundt i rib. Når kraForstykke
ven måler 24 cm, lukkes m af som de
halvdel
viser. Langs hver ærmekant strikkes 40
m op med strømpepinde nr. 5 og antracit. Fordel m på de 4 pinde med 10 m
pr. pind. Strik rundt i rib. Når ærmeribben måler 18(15-12) cm, lukkes m af
som de viser.
Tegning
Burgunder Antracit

Diagram

Burgunder

Mørkegrå rib

Antracit

Antracit

Lysegrå

Rapport = 13 M

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang

Antracit

Lysegrå
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Ryg og ærmer af 4 ﬁrkanter

Firkant

Antracit

Burgunder

Lysegrå

Antracit

Model 12
Strikkeopskrifter
SLIPOVER · FATTO

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang

Str.: 36/38, 40/42 og 44/46
Tallene vedrørende str. 40/42
og 44/46 er angivet i parentes.
Lav altid en strikkeprøve, før Er
duder
gårkun
i gang
med
selve
arbejdet.= Sæt 2 m på hjælpepinden foran arb, strik de næste 2 m ret
oplyst
ét tal,
gælder
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm
og
strikkes
i
det
mønster,
der er
dette for alle størrelser.
og derefter m på hjælpepinden ret.
angivet i opskriften. Er der færre
masker
på
10
cm.
på
prøven(=
Materiale: Lana Grossa-kvalifor løst), skal der benyttes ½ -tet1 nr.
tyndere
der ﬂere
”Fatto”
(62pinde
% renognyer me= Sæt 2 m på hjælpepinden bag arb, strik de næste 2 m ret og
masker på 10 cm. på prøven rino,
(= for26stramt),
skal
der
benyttes
% mohair, 12 % polya- ½
derefter m på hjælpepinden ret.
1 nr. tykkere
mid,-løbelængde
= pinde.
ca. 175 m / 50 gr.): 200(250-300) gr pastelrosa (fv 2), strikkepinde nr. 5½ og 6, rundpind nr. 5½, 40 cm, 1
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid,= Sæt 3 m på hjælpepinden foran arb, strik de næste 3 m ret
hjælpepind.
at den strikkefasthed,
som
garnets
banderole,
Perlestrik:
Lige maskeantal.
1. er
p: angivet
1 km, * på
1 ret,
1 vrang,
gen- erog derefter m på hjælpepinden ret.
den,
derslut
benyttes
opskriften.
Ligeledes
strikkefastheden,
tag fra
* og
med 1i km.
2. p/omg:
Forskydermaskerne,
så der der
er angivet
på garnets
målt2.på
glatstrik. For at= Sæt 3 m på hjælpepinden bag arb, strik de næste 3 m ret og
strikkes
vrang over
ret og retbanderole,
over vrang.altid
Gentag
p/omg.
sikre den perfekte
er det vigtigt,
at der strikkes
Snoningsmønster
(= pasform
78) m: Strikkes
efter diagrammet.
Her en
er prø-derefter m på hjælpepinden ret.
i modellens mønster
og med denstrikkes
strikkefasthed,
er opgikun ve
retsidepindene
vist. På vrangsiden
m som dederviser.
vet de
i opskriften.
Gentag
enkelte rapporter i højden.
= Sæt 2 m på hjælpepinden foran arb, strik 1 vrang og derefter
Strikkefasthed: 21½ m og 25 p i snoningsmønster, let strakt,
m på hjælpepinden ret.
på p nr. 6 = 10 x 10 cm, 19 m og 31 p i perlestrik på p nr. 6 =
10 x 10 cm.
= Sæt 1 m på hjælpepinden bag arb, strik de næste 2 m ret og
Ryg: Slå 78(86-94) m op på p nr. 5½ og strik perlestrik. Når arb
= arbejdet
drud
= drejet
dstm = dobbelt
stangmaske
· ﬂg. =derefter
maskem· på
lmhjælpepinden
= luftmaske ·vrang.
m = maske(r) · nr. = nummer · omg =
målerarb
5 cm
tages 1· m
i hver ·kantmaske
= 80(88-96)
m. Skift
følgende · fm = fastmaske · fv = farve · gr = gram · hstm = halv- omgang(e) · p = pind(e) · r = ret · rk = række · rts = retsiden · sm
stangmaske · km i strik = kantmaske · km i hækling = kæde- = sammen · stm = stangmaske · vr = vrang · vrs = vrangsiden
Diagram

Strikkefasthed

Forkortelser

Model 1
HUE · LALA BERLIN SHINY
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sammen og træk den løst aftagne m over, 3 ret sammen, strik 12
m, gentag fra * endnu 2 gange, tag 1 m ret løs af, strik de næwww.lanagrossa-store.dk
www.filati-outlet.com
Hovedomkreds:
56strikkes
cm. 2 x = ste
m over, 3 ret sam16 m,
32 m2 m ret sammen og træk/ den løst aftagne
Materiale: Lana Grossa-kva- men og strik 7 m = 56 m.17. omg: Strik 3 m, * tag 1 m ret løs af,
litet ”Lala Berlin Shiny” strik de næste 2 m ret sammen og træk den løst aftagne29
m over,

