Pigespencer
Str. 2-3 år

www.markno.dk
Materialer
100 gram Markno – Go Green Color
En 60 cm rundpind nr. 2½ + 3
Strikkefasthed: 29 m pr. 10 cm.

Anvisning
Slå 196 masker op på pind 2 ½.
Strik 17 omgange glatstrikning.
På næste omgang strikkes hver maske vrang sammen med en
opslagningsmaske.
Skift til pind 3 og fortsæt i glatstrikning – markér 1 ”sidesømsmaske” i hver
side med en tråd eller en maskemarkør.
Hver 10. omgang strikkes på denne måde:
1 r, 2 r sm, strik videre til 2 m før "sidesømsmasken" i modsatte side, 2 dr r
sm, strik "sidesømsmasken" ret, 2 ret sm, strik til de to sidste på omgangen, 2
dr r sammen.
Der tages ind på denne måde 10 gange i alt.
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Efter sidste indtagning strikkes til arbejdet måler 28 cm.
Nu skal du strikke mønster:
1. pind:
2. pind:
3. pind:
4. pind:
5. pind:
6. pind:

1 ret, 1 vrang
Glat
1 ret, 1 vrang
Glat
Glat
Glat

Strik mønsteret igennem 2 gange inden ærmegabet.
Del arbejdet i 2.
Ryg:
Luk 3 masker af i hver side til ærmegab.
Luk yderligere for 2, 1, 1, 1 maske i hver side.
Strik videre i mønster, indtil arbejdet måler 11,5 cm fra ærmegabet.
Slut med 4.pind i mønsteret.
Luk 27 masker af til nakke.
Luk yderligere for 3, 1 maske til halsudskæring - samtidig med aflukningen af
den ene maske, strikkes vendestrik på højre skulder:
Strik hen til der er 5 masker tilbage – vend og strik retur – gentag
vendestrikning en gang til 5 m før sidste vending.
Venstre skulder strikkes på samme måde (blot modsat), men strik 2 cm glat
over alle masker efter vendestrikken.
Luk maskerne af.
Forstykke:
Strikkes som ryggen, men luk af til hals efter 6 cm målt fra ærmegabet (efter
4. pind i mønsteret!)
Der lukkes 15 masker til hals.
Luk yderligere for 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
Strik skulder på samme måde som på ryggen - MEN på forstykkets venstre
skulder strikkes et knaphul 7 masker fra ærmegabet ved at lukke 2 masker af
på retsiden før starten på vendestrik.
Efter du har færdiggjort 2 x vendstrik, skal du strikke 1,5 cm glat til ombuk,
HUSK: Knaphul i det også, således at hullerne ligger over hinanden og husk
at strikke vendestrik modsat!
Buk de 1,5 cm om, sy ombukket til og sy knaphullerne sammen til ét knaphul.
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Halsudskæring:
Strik 115 masker op i halsudskæringen.
Strik 5 pinde rib (1 r, 1 vr) – men husk knaphul på 2.pind 2 m fra kanten.
Luk af i rib.
Ærmevinger:
Strik 3 m op for hver 4 pinde på det lige stykke i ærmegabet – i alt 76 m.
Strik glat.
På næste pind tages der 12 masker ud over de midterste 20 masker og der
strikkes 1 m op i det skrå ærmegabsstykke i slutningen af pinden.
Strik også 1 m op i slutningen af de 2 næste pinde.
Nu strikkes vendestrik:
Vend, når der er 7 m tilbage – strik retur og vend, når der er 7 m tilbage i den
anden side.
Strik retur og gentag med at vende 7 masker før sidste vending.
Slut med at strikke 21 masker - vend og strik hele pinden ud.
Strik 1 m op i slutningen af pinden.
Strik yderligere 2 pinde og luk alle masker af i vrang.
Strik den anden vinge magen til, husk at strikke masker op igennem begge
lag ved skulderlukningen - så det bliver "syet" sammen.
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