Forårstrøje med raglanærmer

Strikkefasthed:
18 masker = 10 cm

Mål:
Længe: 59 cm
Bredde 49 cm.

1. Slå 82 masker op på rundpinden.
2. Strik rundt på rundpinden, ud i et med ribstrik 8. runder.
3. Fortsæt i glatstrik, og strik 14 masker.
4. Lav nu en udtagning på hver side af maske nr. 15, som vist i video på www.luksuskrea.dk
5. Du har nu lavet 2 udtagninger, og skal fortsætte med at strikke 10 masker (ærme). Gentag punkt 4
og strik 29 masker (forside). Gentag punkt 4 igen og strik igen 10 masker (andet ærme). Gentag
punkt 4 igen og strik de sidste 15 masker i runden.
6. Strik den næste runde på almindelig vis, uden at lave nogen udtagninger.
7. Gentag punkt 4, 5 og 6 til du har strikket 52 runder og har lavet i alt 26 udtagninger.
8. Sæt nu ærmegabene på en hjælpesnor, ved at forsigtigt at løfte maskerne over på snoren med en
stoppenål. Bind en dobbeltknude, så de ikke løber nogen vegne. Strik videre til næste ærmegab og
gentag proceduren.
9. Fortsæt med at strikke ud i ét, så forside og bagside strikkes sammen.
10.Fortsæt i glatstrik runde for runde til arbejdet måler 30 cm. fra armhulen og ned.
11. Fortsæt herefter i ribstrik, de næste 16 runder eller til ribben måler ca. 7 cm.
12.Luk af.
13.Løft nu maskerne fra det ene ærmegab over på din rundpind igen, og strik glatstrik frem of tilbage,
én side ret og én side vrang. Alternativt kan du bruge strømpepinde og strikke ærmerne ud i ét.
14.På række 10 skal du lave en indtagning i hver side, ved at strikke 2 masker sammen.
15.Fortsæt på denne måde i alt 8 gange, så du har 80 rækker og 8 indtagninger i hver side af ærmet.
16.Strik 10 rækker glatstrik mere og forsæt i ribstrik de næste 12 rækker.
17.Luk af og fortsæt på samme måde med det andet ærme.
18.Split ca. 60 cm af garnet i to stråde og sy ærmerne sammen på vrangsiden.
19.Sy alle enderne ind.

