


H J E RTE STR i K N R. 1404 
Damepullover og hue, str. 42 - 44 

Materiale: Gobelin 500 
til pullover 8 ngl. (400 g) mørkeblåt 

4 ngl. (200 g) lyseblåt 
3 ngl. (150 g) hvidt 

til hue 	2 ngl. (100 g) mørkeblåt 
rester af lyseblåt og hvidt 

Rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 3. 

Strikkefasthed: 14 m. = 5 cm 

Overvidde: 100 cm 

Brug kun det garn, der er anført på strikkeopskriften, ellers når De ikke 
det fuldkomne resultat. 

Læs opskriften grundigt igennem før arbejdet påbegyndes. 

På alle vore banderoler findes to numre. Ved køb af garn er det yderst 
vigtigt at kontrollere, at såvel partinummer som farvenummer er det samme 

til samme modet. 

PULLOVER 

På rundp. nr. 21/2 slås med mørkeblåt garn 288 m. op, strik rib 2 r., 2 yr. 
4 cm. Skift til rundp. nr. 3 og glatstrikning. Når der er strikket 2 omg. fort-
sættes i mønster efter diagrammet. Når der er strikket 2 hele mønstre, luk-
kes i næste omg. til ærmegab således: luk 7 m., strik 129 m., luk 15 m., 
strik 129 m., luk 8 m. I næste omg. slås i begge sider 4 m. op over de afluk-
kede m. Disse m. strikkes yr. hele resten af arbejdet og med mørkeblåt 
garn. Når der er strikket 3 hele mønstre fortsættes med mørkeblåt garn, 
og de midterste 25 m. på forstykket sættes på en hjælpep. Strik frem og 
tilbage på rundp., og luk 2 m. i begyndelsen af hver p. til der er 40 m. i 
begge sider til vrangm. Når ærmegabet måler 22 cm, lukkes de 4 vrangm. i 
begge sider, og hver del strikkes for sig. 

RYGGEN: 
I begyndelsen af hver p. lukkes 10 m. 8 gange. De resterende 49 m. sættes 
på en hjælpep. 

FORSTYKKER: 
I begyndelsen af hver p. fra ærmegabssiden lukkes 10 m. 4 gange. 

ÆRMER: 
På strømpep. nr. 21/2 slås med mørkeblåt garn 60 m. op, strik rib 2 r., 2 vr. 
4 cm. Skift til strømpep. nr. 3 og glatstrikning, i 1. omg. efter ribben tages 
jævnt ud til 80 m. Når der er strikket 2 omg., fortsættes i mønster efter dia-
grammet. Derefter tages 1 m. ud i begyndelsen og slutningen af hver 4. 
omg. til der er 130 m. Når der er strikket 2 hele mønstre og 13 omg., deles 
arbejdet på midten (der hvor m. er taget ud) og der strikkes frem og til-
bage. Strik 5 p. mønster til og 8 p. med mørkeblåt garn. Luk af. 

I ærmegabene sys midt i de 4 vrangm. 2 maskinsømme, klip op mellem søm-
mene. Sy skuldersømmene. 

KRAVE: 
På rundp. nr. 21/2 tages på retten af arbejdet og med mørkeblåt garn 35 m. 
op i begge sider fra m. på hjælpep. foran til m. på hjælpep. i nakken, tag m. 
på hjælpep., i alt 144 m. Strik rib 2 r., 1 yr. 21/2 cm, derefter strikkes næste 
omg. således: strik X 2 r., slå om p., 1 yr. X gentag fra X til X hele omg. 
Fortsæt i rib 2 r., 2 vr. Når kraven måler 121/2 cm, skiftes til p. nr. 3, og når 
kraven måler 16 cm i alt, lukkes af i rib. 

MONTERING: 
Arbejdet dampes forsigtigt på vrangen over et fugtigt stykke. Sy ærroerne 
i, således at de sidste 6 p. foroven sys ind i ærmegabet, og det åbne stykke 
sys i de aflukkede m. i ærmegabet. De 6 p. sys over ærmesømmen som 
belægning. En hæklet snor sættes i hulrækken i kraven. 

HUE 

På strømpep. nr. 21/2 slås med mørkeblåt garn 144 m. op, strik rib 1 r., 1 vr. 
21/2 cm. Skift til strømpep. nr. 3 og strik glatstrikning. Når der er strikket 1 
omg., strikkes mønster efter diagrammet, beg. med 20. omg. Når der er 
strikket 25 omg. mønster, fortsættes med mørkeblåt garn og når arbejdet 
måler 18 cm beg. indtagningerne. 1. indtagning: strik 14 m., 2 sm. skiftevis 
hele omg. Gentag disse indtagninger i hveranden omg. således at der 
stadig bliver 1 m. mindre mellem indtagningerne til der er 1 m. mellem 
indtagningerne. Knæk garnet af, træl< det gennem m., stram hårdt til og 
hæft det. 

Sæt en stor let pompon i huen. 

Model: Anna Konggaard. 
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