Børneslipover – basismodel
Str. 2-12 år

www.markno.dk

Materialer
Semilla – 100 % økologisk uld
Sarah Tweed – 50 % morbærsilke + 10 % bourettesilke + 40 % uld
Alpaca Silk – 50 % alpaca + 50 % silke
Katia Eco Cotton – 100 % økologisk bomuld
6-trådet strømpegarn
Rundpinde nr. 3 + 3½
Strikkefasthed: 22 masker på 10 cm – lav en strikkeprøve og tilpas pindestørrelsen!
Overvidde
2-4 år – 66 cm – køb 100 gram
4-6 år – 70 cm – køb 150 gram
6-8 år – 73 cm – køb 200 gram
8-10 år – 78 cm – køb 200 gram
10-12 år – 82 cm – køb 300 gram
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Opskrift
Slå 144-152-160-172-180 masker op på de tyndeste pinde og strik 8-8-10-10-12
omgange rib (2 r + 2 v.)
Skift til de tykkeste pinde og strik glatstrikning til arbejdet måler 18-22-26-30-34 cm.
Del arbejdet i to og strik nu ryg og forstykke hver for sig.
Ryggen
Luk for 4 m i hver side én gang + 3 m i hver side én gang + 1 m i hver side én gang.
Du har nu: 56-60-64-70-74 m tilbage.
Strik lige op til ærmegabet måler 13-15-17-19-21 cm.
Sæt de midterste 24-26-28-32-34 m på en nål og strik 3 pinde lige op.
Herefter sættes skuldermaskerne over på en sikkerhedsnål, mens forstykket strikkes.
Forstykket
Strikkes som ryggen, indtil ærmegabet måler1-2-3-4-5 cm.
Strik nu hver halvdel for sig og lav V-udskæring på følgende måde:
Tag 1 m ind midtfor på hver anden pind 12-12-13-15-15 gange – herefter på hver 4.
pind 1-1-1-1-2 gange.
HUSK: At fortsætte aflukninger i ærmegabssiden som på ryggen!!!
Strik til forstykket har samme højde som ryggen.
Sæt de resterende masker på en nål – strik den anden side modsat.
Montering
Vend vrangsiden ud og luk ryggens og forstykkets skuldermasker af samlet.
(1 m fra ryg + 1 m fra forstykket i samme maske!)
Ærmegab: Saml 64-68-72-76-80 m op rundt i begge ærmegab.
Strik 6 omgange rib (2 r + 2 vr) med de tyndeste pinde. Luk løst af i rib.
Halsen: Saml 95-95-99-99-115 m op rundt langs halsudskæringen.
Strik 8 omgange rib (2 r + 2 vr) med de tyndeste pinde, idet du samtidig med laver en
dobbeltindtagning (tag 2 m ret samlet løst af, strik 1 ret, løft de løse m over) midtfor
på hver anden omgang.
OBS: Afpas ribben, så du har 1 retmasker midtfor til at starte med.
Luk løst af i rib – og hæft ender.
Denne basis model kan du give dit eget kreative udtryk!
Det kan være striber af varierende bredder.
Det kan være snoninger eller hulmønstre.
Eller det kan være forskellige former for mønster/hønsestrik/broderi.
Mulighederne er utallige – det er blot at komme i gang med at lege designer!:-)
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