SUNDAY SWEATER

__________________________________________________________________________________________________
Størrelser:

XS (S) M (L) XL (XXL)

Overvidde:

91 (97) 100 (109) 120 (129) cm

Lengde:

52 (54) 56 (58) 62 (64) cm (ekskl. den brettete halsribben)

Strikkefasthet:

14 masker x 20 omganger i glattstrikk på pinne 6 mm = 10 x 10 cm

Veiledende pinner:

Rundpinne 5,5 (40 og 80 cm), rundpinne 6 mm (40, 60 og 80 cm), strømpepinner
5 og 6 mm

Garnforslag:

350 (350) 400 (450) 450 (550) g Snefnug fra CaMaRose (50 g = 110 m) strikkes
sammen med 75 (100) 100 (100) 125 (125) g Silk Mohair fra Isager Yarn (25 g =
212 m) eller Tilia fra Filcolana (25 g = 210 m)

OPPSKRIFT
Sunday Sweater strikkes ovenfra og ned. Bærestykket strikkes rundt i ribb med økninger. Bol og
ermer strikkes i glattstrikk, og begge avsluttes med en vrangbordkant. Ermene på Sunday Sweater
er ekstra lange og strikkes med økninger, slik at de blir større ned mot håndleddet. Halskanten
brettes ned og sys fast på vrangsiden.
Størrelsesguide
Sunday Sweater bør ha en bevegelsesvidde (positive ease) på 5-10 cm i forhold til ditt brystmål.
Størrelsene XS (S) M (L) XL (XXL) svarer til et brystmål på omtrent 85 (90) 95 (100) 110 (120) cm. Mål
deg selv før du går i gang med å strikke, for å vurdere hvilken størrelse som vil passe deg best.
Dersom du f. eks. måler 90 cm rundt om brystet, bør du strikke str. S.

Bærestykke
Legg opp 50 (52) 54 (58) 64 (70) m på rundpinne 5,5 mm (40 cm). Sett maskemarkør ved omg
begynnelse. Nå strikkes halskanten.
Strikk 8 (8) 8 (8) 8 (8) cm rundt i ribb (1 r, 1 vr).
Skift til rundpinne 6 mm (40 cm). Nå strikkes bærestykket.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 1 r, løft tråden mellom to masker forfra med venstre p og strikk tråden vridd r, 1 vr *. Gjenta
fra * til *ut omg (= 75 (78) 81 (87) 96 (105) m). Maskebildet består nå av 2 r, 1 vr. (Merk at økningen
består av at tråden mellom to m strikkes som en m.)

Strikk 3 (3) 3 (3) 4 (4) cm rundt i ribb (2 r, 1 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet målt
fra oppleggskanten måler nå 11 (11) 11 (11) 12 (12) cm.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 2 r, 1 vr i både fremre og bakre maskeledd *. Gjenta fra * til * ut omg (= 100 (104) 108 (116)
128 (140) m). Maskebildet består nå av ribb med 2 r, 2 vr. (Merk at økningen består av at det
strikkes to m i vrangmasken.)
Strikk 3 (3,5) 4 (4) 4 (4) cm rundt i ribb (2 r, 2 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet målt
fra oppleggskanten måler nå 14 (14,5) 15 (15) 16 (16) cm.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 1 r, løft tråden mellom to masker forfra med venstre p og strikk tråden vridd r, 1 r, 2 vr *.
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Gjenta fra * til * ut omg (=125 (130) 135 (145) 160 (175) m). Maskebildet består av ribb med 3 r, 2 vr.
Strikk 3,5 (3,5) 4 (4) 4 (4) cm rundt i ribb (3 r, 2 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet
målt fra oppleggskanten måler nå 17,5 (18) 19 (19) 20 (20) cm.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 3 r, 1 vr i både fremre og bakre maskeledd, 1 vr *. Gjenta fra * til * ut omg (=150 (156) 162
(174) 192 (210) m). Maskebildet består nå av ribb med 3 r, 3 vr.
Strikk 3,5 (3,5) 4 (4) 4 (4) cm rundt i ribb (3 r, 3 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet
målt fra oppleggskanten måler nå 21 (21,5) 23 (23) 24 (24) cm.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 1 r, løft tråden mellom to masker forfra med venstre p og strikk tråden vridd r, 2 r, 3 vr *.
Gjenta fra * til * ut omg (= 175 (182) 189 (203) 224 (245) m). Maskebildet består nå av ribb med 4 r, 3
vr.
Strikk 3,5 (4) 4 (4) 4 (4,5) cm rundt i ribb (4 r, 3 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet
målt fra oppleggskanten måler nå 24,5 (25,5) 27 (27) 28 (28,5) cm.
Strikk 1 omg med økninger slik:
* Strikk 4 r, 1 vr, 1 vr i både fremre og bakre maskeledd, 1 vr *. Gjenta fra * til * ut omg (= 200 (208)
216 (232) 256 (280) m). Maskebildet består nå av ribb med 4 r, 4 vr.
Strikk 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (3) cm rundt i ribb (4 r, 4 vr) målt fra siste omg med økninger. Hele arbeidet
målt fra oppleggskanten måler nå 26,5 (27,5) 29 (29,5) 30,5 (31,5) cm.
Strikk 2 (2) 2 (2) 2 (2) cm rundt i glattstrikk målt fra der ribben sluttet. Hele arbeidet målt fra
oppleggskanten måler nå 28,5 (29,5) 31 (31,5) 32,5 (33,5) cm.
Nå er halskant og bærestykke strikket, og bol og ermer strikkes ferdige hver for seg.
Bol
Fra omg begynnelse deles m inn til ermer og bol, og det legges opp m til ermehull. Dette gjøres slik:
Sett 42 (42) 44 (46) 50 (56) m til hvile på en rest garn (høyre erme), legg opp 6 m med løkkeopplegg
til ermehull, strikk 58 (62) 64 (70) 78 (84) r (forstykke), sett 42 (42) 44 (46) 50 (56) m til hvile på en rest
garn (venstre erme), legg opp 6 m med løkkeopplegg til ermehull, strikk 58 (62) 64 (70) 78 (84) r
(bakstykke). Bolen har nå 128 (136) 140 (152) 168 (180) m.
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Strikk 27 (28) 29 (30) 33 (34) cm rundt i glattstrikk på rundpinne 6 mm (80 cm) målt fra ermehullet.
OBS: Du kan prøve din Sunday Sweater på før du strikker nederste vrangbordkant, for å se om
lengden passer deg.
Nå strikkes nederste vrangbordkant. På første omg med vrangbord (1 r, 1 vr) reduseres
maskeantallet ved å strikke 2 r sm eller 2 vr sm som det passer inn i vrangbordmønsteret slik:
* Strikk 8 m vrangbord, 2 m sm *. Gjenta fra * til * 12 (13) 14 (15) 16 (18) ganger. Strikk 8 (6) 0 (2) 8 (0)
m i vrangbord (= 116 (123) 126 (137) 152 (162) m). Juster evt. maskeantallet til partall.
Skift til rundpinne 5,5 mm (80 cm), og strikk 4 cm vrangbord (1 r, 1 vr). Fell av.
Ermer
Merk at ermene er ekstra lange på Sunday Sweater.
Sett de hvilende 42 (42) 44 (46) 50 (56) ermemaskene over på strømpepinner 6 mm eller en 6 mm
rundpinne (40 cm). Plukk opp 6 m i de 6 m du la opp til ermehull da bolen skulle strikkes (= 48 (48)
50 (52) 56 (62) m). Omg begynner midt mellom disse 6 m.
Strikk til innvendig lengde av ermet måler 7 (9) 7 (14) 15 (21) cm. Nå strikkes økninger på hver 5. cm
slik:
* Strikk 1 r, løft tråden mellom to masker forfra med venstre p og strikk tråden vridd r, strikk r til 1 m
igjen på omg, løft tråden mellom to masker bakfra med venstre p og strikk tråden r, 1 r *.
Gjenta fra * til * hver 5. cm i alt 8 (8) 9 (8) 8 (7) ganger (= 64 (64) 68 (68) 72 (76) m).
Strikk glattstrikk. til ermet måler 47 (49) 52 (54) 55 (56) cm.
Skift til strømpepinner 5 mm. Strikk * 2 r sm, 2 vr sm *, gjenta fra * til * ut omg (= 32 (32) 34 (34) 36
(38) m). Strikk 7 omg stramt rundt i vrangbord (1 r, 1 vr). Fell m av i rib. Merk at vrangborden på
ermet vil tøye seg i bruk, så det er en fordel at den strikkes stramt og felles av stramt.
Montering
Brett de øverste 4 cm av halskanten, og sy den fast til vrangsiden svarende til første omg med
økninger. Fest alle løse tråder.
Mette Wendelboe Okkels ©COPYRIGHT 2018
www.petiteknit.com // Instagram: @petiteknit
Oppskriften er kun til privat bruk. Oppskriften må ikke kopieres, videreselges eller videreformidles. Salg av produkter laget
etter oppskriften får heller ikke finne sted.
Du er meget velkommen til å dele din utgave av Sunday Sweater på Instagram med
#sundaysweater #petiteknit
God fornøyelse!
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