Selma

- en elegant slipover

Design: Katrine Wohllebe
Den elegante slipover er strikket på tynde
pinde med en bund af glat vrang med ribber
og snoningsmønster i taljen. Snoningerne i
taljen giver lidt facon, og de smalle
rullekanter giver en diskret finish. Lidt
glamour kan evt. tilføres ved at sy en enkelt
lille perle fast midt i hver snoning.
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Materialer
Ca. 200 (200) 250 (300) g Anina (fv 2169) fra
Filcolana
Pinde 2½ og 3 mm
Størrelse
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 82-90 (90-98) 98-106
(106-114) cm
Overvidde: 90 (98) 106 (114) cm
Hel længde: 52 (55) 58 (60) cm
Strikkefasthed
29 m og 39 p i glatstrikning på p 3 = 10 x 10 cm.
Kantmasker
Den yderste maske i hver side strikkes ret på alle
pinde og bruges til sømrum.
Ryg
Slå 134 (146) 158 (170) m op på p 2½. Begynd med
en vrangpind (= retsiden) og strik i alt 4 (4) 6 (6) p
omvendt glatstrikning til rullekant. Skift til p 3 og
grundmønster. Begynd med de første 5 m i
diagrammets højre side, gentag rapporten i alt 10
(11) 12 (13) gange, og slut med diagrammets sidste
9 m i arb venstre side. Strik til arb måler ca. 11 (13)
15 (17) cm. Strik nu efter snoningsdiagrammet
(begynd fra retsiden med den første række
snoninger) til hele diagrammet er strikket i højden.
Fortsæt igen i grundmønster over resten af arb. Strik
lige op til arb måler ca. 33 (35) 37 (39) cm.
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Ærmegab: Luk i hver side på hver 2. p 6, 2, 1, 1, 1
(7, 3, 1, 1, 1) 7, 4, 2, 1, 1, 1 (8, 4, 2, 1, 1, 1) m af,
derefter på hver 4. p 1 (1) 1 (1, 1) m, og endelig på
hver 6. p 1 (1, 1) 1 (1) m = 108 (114) 122 (130) m.
Fortsæt lige op til arb måler 48 (50) 53 (55) cm.
Halsudskæring og skuldre: Luk de midterste 26
(30) 32 (32) m af og strik hver side færdig for sig.
Venstre side: Luk i halssiden på hver 2. p yderligere
6, 4, 3, 2 (5, 4, 3) 5, 4, 3, 1 (6, 4, 3, 2) m af = 26
(30) 32 (34) m. Fortsæt lige op til arb måler 51 (54)
57 (59) cm. Luk i ærmegabssiden på hver 2. p 9, 9, 8
(10, 10, 10) 11, 11, 10 (12, 11, 11) m af til skulder.
Højre side: Strikkes som venstre, blot spejlvendt.
Forstykke
Strik som ryggen til ærmegabet måler 3 (3) 5 (5) cm.
Luk de midterste 16 (18) 22 (24) m af og strik hver
side færdig for sig.
Højre side: Fortsæt med evt. resterende
indtagninger til ærmegab som på ryggen, og luk
samtidig i halssiden på hver 2. p yderligere 5, 4 (4,
3) 4, 3 (5, 3) m af, derefter på hver p 8 x 1 m (alle
str.), så på hver 4. p 2 x 1 m og på hver 6. p 1 x 1 m
= 26 (30) 32 (34) m. Fortsæt lige op til arb måler
som ryggen til skulder, og luk af til skulder på samme
måde som på ryggen. Strik den anden side færdig
magen til, blot spejlvendt.
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Montering
Sy højre skuldersøm.
Halskant: Begynd på forstykket ved venstre
skulder og strik fra retsiden med p 2½ ca. 112
(122) 132 (142) m op langs halsudskæringen på
forstykket og ca. 65 (69) 71 (73) m langs
halsudskæringen på ryggen. Begynd med en
retpind (= vrangsiden) og strik i alt 4 (4) 6 (6) p
glat vrang. Luk af i ret (fra vrangsiden).
Sy venstre skuldersøm.
Ærmekanter: Begynd forneden i det ene
ærmegab og strik fra retsiden med p 2½ ca 106
(112) 120 (128) m op hele vejen rundt i
ærmegabet. Strik rullekant som i halsen. Strik
den anden ærmekant magen til. Sy
sidesømmene.
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