


Str.: S  (M) L (XL)

Overvidde, cm: 88 (88) 94 (100)

Længde, ca. cm: 40 (42) 44 (46)

Forbug, ngl.: 3 (3) 4 (4)

Rundpinde (40 og 60 cm): 12 og 15 mm samt en hjælpepind til snoninger

Hjælpepind: 15 mm til snoninger.

Kvalitet: Mayflower Molly. 100 % uld, 60 m pr. 150 gram.

Strikkefasthed: 6 masker x 9 rækker i glatstrik på pind nr. 15 = 10 x 10 cm

ALVAVESTEN // MOLLY by MAYFLOWER

1 Maske ud: Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne. 
De nye masker strikkes fremover i glat.

Midtersnoning over 12 masker:
1. omgang: 2 vrang, 8 ret, 2 vrang.
2. omgang: Strik som maskerne viser.
3. omgang: 2 vrang, sæt 2 masker på hjælpepinden bag 
arbejdet, strik de næste 2 masker ret og derefter maskerne 
på hjælpepinden ret, sæt 2 masker på hjælpepinden foran 
arbejdet, strik de næste 2 masker ret og derefter maskerne 
på hjælpepinden ret, 2 vrang.
4. – 6. omgang: Som 2. omgang.
7. omgang: 2 vrang, sæt 2 masker på hjælpepinden foran 
arbejdet, strik de næste 2 masker ret og derefter maskerne 
på hjælpepinden ret, sæt 2 masker på hjælpepinden bag 
arbejdet, strik de næste 2 masker ret og derefter maskerne 
på hjælpepinden ret, 2 vrang.
8. - 10. omgang: Som 2. omgang.
Gentag fra 3. omgang.

Halskant: 
Slå 34(34)38(42) masker op på rundpind nummer 12 og 
strik rundt i drejet rib (skiftevis 1 drejet ret og 1 vrang). Når 
der er strikket 10 omgange, skiftes til rundpind nummer 15. 
Tag ud til bærestykke således: Strik 16(16)18 (20) ret (= ryg), 
1 maske ud, 1 ret (= skuldermaske), 
1 maske ud, strik 2(2)3(4) ret, 12 masker midtersnoning og 
2(2)3(4) ret (= i alt 16(16)18(20) masker til forstykke), 
1 maske ud, 1 ret (= skuldermaske), 1 maske ud. Gentag ud-
tagningerne ved skuldrene på hver omgang i alt 5 gange, 
idet maskeantallet på ryg og forstykke øges for hver gang 
og samtidig strikkes midtersnoningen over de midterste 12 
masker på forstykket som beskrevet ovenfor. Efter den sid-
ste udtagning ved skuldrene er der 54(54)58(62) masker. 
Luk samtidig skuldermasken i hver side på den sidste omg 
= 26(26)28(30) masker til hver del. Lad forstykkemaskerne 
hvile.

Ryg: 
Strik frem og tilbage i glat over de 26(26)28(30) masker, til 
der er strikket 18(20)22(22) centimeter = 16(18)20 (20) pinde 
lige op i ærmegabet. 

På den næste retsidepind tages ud således: Strik 3 masker, 
1 maske ud, strik frem til de sidste 3 masker, 1 maske ud 
og strik de sidste 3 masker. Gentag disse udtagninger på 
hver retsidepind i alt 5 gange = 36(36)38(40) masker. Lad 
derefter rygmaskerne hvile.

Forstykke: 
26(26)28(30) masker. Fortsæt frem og tilbage i glat og 
med midtersnoning, idet der på den 1. retsidepind tages 
ind således: Strik 3 masker i glat, strik 2 ret overtrukket 
sammen (= tag 1 maske ret løs af, strik næste maske ret 
og træk den løst aftagne maske over), strik glat frem til 
midtersnoningen, strik midtersnoningens 12 masker, strik 
glat frem til de sidste 5 masker, strik 2 ret sammen og strik 
de sidste 3 masker i glat. Gentag disse indtagninger inden 
for de yderste 3 masker i hver side på den næste retside-
pind endnu 1 gang = 5(5)6(7) masker i glat tilbage i hver 
side. Fortsæt som maskerne viser (8)10(12)12 pinde lige op. 
Derefter tages ud således: Strik de første 3 masker, 1 maske 
ud, strik som maskerne viser frem til de sidste 3 masker, 
1 maske ud og strik de sidste 3 masker. Gentag disse udtag-
ninger i hver side og på hver retsidepind i alt 7 gange = 
36(36)38(40) masker. 

Nu samles de ventende masker på ryg og forstykke på 
rundpind nummer 15: Strik over alle 72(72)76(80) masker 
som de viser (det vil sige at midtersnoningen på forstykket 
fortsættes som før). Fortsæt lige op i glat (ca. 4-6 omgan-
ge), til der kan sluttes med en 6. eller 10. omgang i snonin-
gen. Skift til rundpind nummer 12 og fortsæt i drejet ret som 
på kraven. Skift til rundpind nummer 12 og fortsæt i drejet 
ret som på kraven, idet der på den 1. omgang samtidig 
tages 10 masker jævnt ind ved at strikke cirka hver 5. og 6. 
maske ret sammen over de glatstrikkede masker. Der skal 
ikke tages ind over midter-snoningen. Når der er strikket 5 
omgange i drejet rib, lukkes maskerne af som de viser.

Ærmekanter: 
Med rundpind nummer 12 strikkes 3 masker op for hver 4 
maske i kanten = cirka 40(42)44(44) masker. Strik rundt i 
drejet rib. Når der er strikket 5 omgange, lukkes maskerne 
af som de viser. 

NO. M04

OBS: Strikkes oppefra og ned.


