
Rettelse på opskrift
model 2 - NB32

Rettelse er markeret med kursiv bold tekst

Bukseben: Slå 48 (48) 48 m op på strømpep nr. 2½ med Navia Uno lysegrå. Strik 4 omg. glat og derefter mønster 
efter diagram 1. Skift herefter til strømpep nr. 3½ og Navia Duo mørkeblå og strik glat, idet der på 1. omg. tages jævnt 
ud til 52 (56) 60 m. Fortsæt i glat og tag samtidig 2 m ud på indersiden af benet på hver 3. omg, ialt 10 (12) 14 gange 
= 72 (80) 88 m. Strik herefter lige op til benet måler ca. 16 (19) 22 cm. Lad arb. hvile og strik det andet ben på samme 
måde.

Sæt benene sammen på en rundp nr. 3½ således: Start med en mærketråd, slå 2 (2) 3 m op, strik m fra første ben, slå 2 
(2) 3, sæt mærketråd 2 (2) 3 m op på p, strik m fra andet ben, slå 2 (2) 3 m op p. Der er nu 152 (168) 188 m på p. 
Arb. begynder herefter midt foran. 

Strik rundt i glat idet der samtidig på hver 3 omg. tages ind på hver side af mærketråden foran og midt bag således: 1 r, 
2 m r sm, strik til 3 m før mærketråden bag, 2 dr r sm, 2 r, 2 r sm, strik til 3 m før mærketråden foran, 2 r dr sm, 1 r. Fortsæt 
med at tage ind på denne måde på hver 3. omg, ialt 2 (3) 5 gange = 144 (156) 168 m. På næste p lukkes 2 m af i begyn-
delsen af omg og 2 m af i slutningen af omg. (i alt 4 m) til åbningen midt foran....

-----

Ærme: Slå 36 (36) 36 m op på strømp nr. 2½ med Navia Uno lysegrå. Strik 4 omg. glat og derefter mønster efter 
diagram 1....

-----

Raglan: Sæt alle 216 (240) 264 m ind på rundp nr. 3½ med ærmerne over ryg/forstykkets aflukkede m. Sæt en mærket-
råd ved alle 4 samlinger. Tag ind til raglan på hver 2 omg. således: * Strik til 2 m før mærketråd, 1 m løs af, 1 r, træk den 
løse m over, 2 r sm*. Strik fra *-* i alt 4 gange = der tages 8 m af hver omgang. Der tages ind til raglan i alt 17 (19) 21 
gange. Derefter lukkes af til hals fra r-siden således: Fortsæt med at strikke frem og tilbage og luk 3,2 (3,3,3) 3,3,3 m 
af mod halsside på hver 2. p, samtidig med at der tages ind til raglan.


