RAYAS

Størrelse: S/M + L/Xl.
Brystvidde = 114 (133) cm.
Længde = 56 ( 64) cm.
Garn: håndfarvet lammeuld/hør 400m/100g fra www.handdyed.dk.
”Rescued” merino/angora 500m/100g.
(Til den mindste størrelse er der brugt 210 g garn i alt. Til den store størrelse er brugt 280 g
garn i alt)
Strikkepind: Rundpind 3.0mm 60 cm + 40 cm.
Strikkefasthed: 21 masker = 10 cm.
27 pinde = 10 cm.
(OBS. Jeg strikker ret løst, så vær omhyggelig med at lave en strikkeprøve og går op
eller ned i pindestørrelse ved behov).
Stribe-mønster. Jeg har skiftet farve ret tilfældigt ved blot et binde knude på garn. Jeg har skiftet
farve et tilfældigt sted på omgangen. Der er strikket mellem ½ og 5 omgange med hver farve.
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Opskrift
Slå 240 (280) masker op på rundpind 3.0 mm. Placér en markør ved omgangens start, og efter 120
(140) masker. Strik rundt i 2 x 2 rib (2 ret, 2 vrang) til ribben måler 5 cm.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 34 (39) cm.
Arbejdet skal nu deles til for- og bagstykke.
Strik til 20 masker før markør, luk 40 masker af. Strik til 20 masker før markør, luk 40 masker af.
Der er nu 80 (100) masker til hhv. for-og bagstykke.
Sæt 80 (100) masker på en rest garn/ekstra pind.
Strik nu glatstrik over de 80 (100) masker fra bagstykke til hele arbejdet måler 56 (64) masker. Luk
masker af.
Sæt de 80 (100) masker fra forstykke på pinden. Strik glatstrik til hele arbejdet måler 49 (57) cm.
Slut med pind fra vrangsiden.
Strik 20 (30) masker, luk 40 masker af, strik 20 (30) masker.
Strik glatstrik over det ene hold masker (20 (30) masker) til arbejdet har samme længde som
bagstykke, luk masker af. Strik tilsvarende over det andet hold masker (20 (30) masker), luk
masker af.
Sy skulder sømme sammen.
Der skal nu samles masker på til ærmer langs ærmegab.
Fra retsiden samles 96 (110) masker op.
Strik en vrangpind.
Strik 31 (39) masker, i de næste 32 masker strikkes 1 ret + 1 drejet ret i hver maske, strik 31 (39)
masker (=130 (142) masker).
Strik 15 (18) cm glatstrik.
Næste pind fra retsiden. Strik 2 ret sammen pinden ud (= 65 (71) masker).
Strik 3.5 cm 2 x 2 rib (de to første masker strikkes sammen så der bliver 64 (70) masker på pinden).
Luk masker løst af.
Strik det andet ærme på samme måde.
Sy ærmesømmen sammen og sy ærme til ærmegab.
Halskant: Saml (ca.) 122 masker langs halskanten fra retsiden, med rundpind 40 cm.
Strik en omgang vrangmasker, luk masker løst af. Hæft ender og pres let.
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Design Charlotte Spagner www.handdyed.dk
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