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LINEA PURA NO.12

LP12-15 Jacke im Rippenlochmuster, Gr. 36 bis 40
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Størrelse: 36 til 40
På grund af modellens løse snit, passer den til alle ovennævnte størrelser.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Cashseta“ (40 % modal,
30 % polyamid, 15 % cashmere, 15 % silke, løbelængde =
ca. 100 m / 50 gr.): ca. 650 gr koral (fv 27), strikkepinde nr. 4
og 6, rundpinde nr. 4 og 6, 100 cm.
Kædekant: Den første m på alle pinde strikkes ret og den
sidste m tages vrang løs af med garnet foran masken.
Rib og hulmønster: Strikkes efter diagram A/B. Tallene i højre side viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I diagram B strikkes på 2. – 8. p 1 ret og 1 vrang i de 2
omslag. På 10. – 16. p strikkes 1 vrang og 1 ret i de 2 omslag.
I bredden begyndes med m før pil a, strik den 1. rapport på
22 m mellem pil a og b, strik den 2. rapport på 22 m mellem
pil b og c og strik den 3. rapport på 22 m mellem pil c og
d, slut med at strikke m efter pil d. I højden strikkes ribben
efter diagram A, strik 1. – 4. p og derefter gentages 3. og
4. p. Rib- og hulmønsteret strikkes efter diagram B, gentag
de 16 pinde.
Bemærk: Det er bagsiden af mønsteret, der skal vende
udad på modellen.
Strikkefasthed: 22 m og 22 p i rib- og hulmønster på p nr. 6
= 10 x 10 cm.
Bemærk: Forstykker og ryg strikkes sammen-hængende i
ét stykke oppefra og ned. Pilene på tegningen viser strikkeretningen.
Forstykker og ryg: Slå 225 m op på rundpind nr. 4 og strik
en kant af 4 cm = 14 p rib med kæde-kanter. Skift derefter
til rundpind nr. 6 og fortsæt i rib- og hulmønster, idet m for-
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deles således: På det højre forstykke gentages rapporten
mellem pil a og b 3 gange, på ryggen gentages rapporten
mellem pil b og c 4 gange og på venstre forstykke gentages rapporten mellem pil c og d 3 gange. Når der er
strikket 15 cm = 34 p efter ribkanten, deles arb i 3 dele til
ærmegab. Strik først ryggen over de midterste 4 rapporter.
Lad højre og venstre forstykke hvile så længe. I begyndelsen af ryggens masker tages 1 m ud og denne m strikkes
glat på alle pinde = 89 m. Når der er strikket 20 cm = 44 p,
lukkes den ekstra m i begyndelsen af pinden igen og lad
de 88 m hvile. Fortsæt over de ventende 69 m i højre side
til højre forstykke. Strik 20 cm = 44 p lige op og lad m hvile.
Strik nu venstre forstykke over de ventende 68 m i venstre
side af arb, idet der slås 1 ny m op ved delingen = 69 m.
Strik denne m i glat som på ryggen. Når der er strikket 20
cm = 44 p, lukkes den ekstra maske igen = 68 m. Strik derefter videre over alle m i sammenhæng og fortsæt ribog hulmønsteret. Når der er strikket 19 cm = 42 p efter ærmeslidserne, strikkes videre på rundpind nr. 4 i rib til kanten
forneden. Når der er strikket 4 cm = 14 p, lukkes alle m løst
af som de viser.
Ærmer: Slå 91 m op på p nr. 4 og strik en kant af 4 cm = 14
p rib med kædekanter. Skift derefter til p nr. 6 og fortsæt
i rib- og hulmønster, idet der efter kantmasken begyndes
med 1 m før pil a, gentag rapporten mellem pil a og b 4
gange og slut med 1 km. Når der er strikket 19 cm = 42 p
efter ribkanten, lukkes m løst af som de viser. Strik det andet
ærme mage til.
Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad
det tørre. Sy ærmesømmene, idet mønsterets bagside vendes udad. Fold forstykkerne ind over ryggen med mønsterets bagside udad. Sy ærmerne i – husk, at ærmesømmene skal vende nedad, mod aflukningskanten forneden på
jakken, ikke opad mod skuldrene.
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