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By Louise Heberg 
Instagram: @enheberg

MYDESIGN er strikke- og hækleopskrifter der gives fra bruger til bruger.
Mayflower frasiger sig ethvert ansvar for opskriftens oprindelse samt design



MD57 LØSE ÆRMER i Mayflower Kid Silk

Ærmerne strikkes i to tråde Super Kid Silk, evt. med glimmertråd, 
hvis du bryder dig om det.

Slå 72 m op på strømpepinde 6½ med to tråde Super Kid Silk. 
Markér omg start.

Strik 10 omg glatstrik. 

Strik maskerne 2 og 2 dr r sm på strømpepinde 3½. Stram til, så 
maskerne ligger jævnt på pinden (36 m).

Det anbefales at anvende strømpepinde, og ikke rundpind, for at 
manchetten på ærmet bliver tilpas stram. Wiren på rundpinden vil 
øge strikkefastheden unødigt og øge vidden i manchetten.

Strik rib (1 dr r, 1 vr) 10 omg. Disse 10 omg danner manchetten.

Skift til rundpind 6½ samtidig med der på første omg strikkes 2 m 
i hver m (72 m). Du kan anvende en strømpepind som hjælpepind 
og sætte maskerne over på rundpinden efterhånden. Du kan også 
strikke de første omgange efter manchetten på strømpepinde, 
indtil ”strikkevidden” til pind 6½ er normaliseret.

Der strikkes igen glatstrik. Strik 21 cm (34 omg), målt fra udtagn 
på første omg efter ribben.

Herefter starter udt således: trik 1 r, tag 1 m ud i lænken ved at 
strikke den dr r, strik til der er 1 m tilbage på omg, tag 1 m ud i 
lænken ved at strikke den dr r, strik sidste m på omg. 

Gentag udt på hver anden omg 20 gange. (Der tages 40 m ud. 
Samlet maskeantal 112 m)

Strik 14 cm (27 omg) glatstrik.

Luk løst af.

Monter ærmet i aflukningsløkkerne fx med en 2 mm lædersnøre, 
en strikkewire el. lign, se monteringsvejledning herunder.

Strik endnu et ærme.

Monteringsvejledning:

1.  Fold et læg på øverst på ærme-
 kuplen. Lægget måler her 6 cm 
 på oversiden.

2.  Her ser de lægget fra retsiden

3.  Fastgør lægget, fx med maske-
 markører

4.  Monter ærmet med fx en 2 mm 
 lædersnøre. Skiftevis i hhv 
 aflukningsmasker på ærmet og 
 vrangmasker på vrangsiden 
 af ærmegabet. Start i bunden af 
 ærmegabet/på bunden af 
 ærmet ved udtagningerne.

5.  Monteringen ser således ud.
 Afslut med en fælles knude på 
 begge ender af lædersnøren, 
 et råbondsknob el. lign og put 
 knuden ind i vesten

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk
Størrelse: M
Forbrug: 60 gram (30 gram af to farver eller 60 gram af én farve)
Pinde: strømpepinde 3½ mm og 6½ mm, rundpind 6½ mm 40 cm

Ærmerne er her lavet til AlvaVesten 

Se det færdige resultat på næste side!



Ærmerne er her lavet til AlvaVesten 

Enjoy!
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