Tine - en nem lille vest
Opskrift: Rachel Søgaard
En lille, nem vest strikket helt i ret uden
dikkedarer. Den kan strikkes med den angivne
striberapport eller i rester af Peruvian
Highland Wool.
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Montering:
Læg ryg og forstykke ret mod ret og strik skuldrene
sammen, mens der lukkes af. Hæft omhyggeligt alle
ender, så det ses mindst muligt fra retsiden. Det kan
være nødvendigt at trække m i kanten lidt til, så
kanten bliver jævn.
Der kan evt. hækles en kant af fastmasker langs
forkanter, ryg og ærmegab.

Materialer:
50 g af hver af følgende farver i Peruvian Highland
Wool fra Filcolana: 187, 220, 221, 222, 226, 228
5 mm jumperpinde eller rundpind min. 60 cm
Størrelser:
S (M) L (XL)
Færdige mål:
Overvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Strikkefasthed:
17 m og 32 p i retstrik på p 5 = 10 x 10 cm
Ryg/forstykker:
Forstykker og ryg strikkes i ét.
Slå 130 (144) 158 (172) m op og strik ret. Tag 1 m
ud i hver side på hver 2. p i alt 6 gange i hver side =
142 (156) 170 (184) m.
Når der er strikket 50 (54) 58 (62) p = 25 (27) 29
(31) retriller, lukkes på sidste p (vrangsiden) til
ærmegab således:
Strik 32 (35) 38 (41) m, luk 8 (9) 10 (11) m af, strik
til der er 40 (44) 48 (52) m tilbage på p, luk 8 (9) 10
(11) m af, strik p ud.
Venstre forstykke:
Strik videre i striber over forstykkets m. Tag 1 m ind
på hver 2. p inden for kantmasken i ærmegabsiden 7
(8) 9 (10) gange.
SAMTIDIG, når der er strikket 10 p fra aflukningen af
de 8 (9) 10 (11) m til ærmegab, begynder
indtagningerne i halssiden: Tag 1 m ind på hver 4. p
inden for kantmasken i alt 11 (12) 13 (14) gange =
14 (15) 16 (17) m.
Fortsæt lige op. Når der er strikket i alt 116 (124)
132 (140) p = 58 (62) 66 (70) retriller fra arbejdets
begyndelse, hviler m og ryggen strikkes færdig.
Ryg:
Tag ind til ærmegab som på fortstykket, og fortsæt
derefter lige op i striber til ryggen er 4 p kortere end
forstykket. Luk de midterste 16 (18) 20 (22) m af til
hals og strik hver side færdig for sig.
Tag yderligere 1 m ind på hver 2. p i halssiden 2
gange. Lad m hvile og strik den anden side færdig på
samme måde, blot spejlvendt.
Strik det andet forstykke spejlvendt af det første.
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