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Maat 56/62, 68/74 en 80/86
De gegevens voor maat 68/74 en 80/86 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.
Materiaal: „Baby Soft“ (60% polyamide, 40% katoen, looplengte
150 m/50 g) van Lana Grossa: 100 g wit (kl. 1); een 40 cm lange
rondbreinld. nr. 3,5.
Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.
Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren steeds rechte s. br.
Stekenproef tricotsteek met nld. nr. 3,5: 17,5 s. en 30 t./nld. = 10
x 10 cm.
1e broekspijp: 30 (34/38) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en voor de
boord 1 cm boordpatroon br. Dan in tr. verder br. Voor de afschuining
van de broekspijp in de 15e (17e/19e) nld. vanaf de boord en 1x in
de volg. 14e (16e/18e) nld. telk. 1 s. aan weersz. meerd. = 34 (38/42)
s. Bij een totale hoogte van 15,5 (17,5/19,5) cm de s. stilleggen. De
2e broekspijp op dezelfde manier br. Nu alle s. op de rondbreinld. nr. 3,5 nemen en tussen de broekspijpen telk. 8 s. voor de spie
erbij opzetten en in tr. in toeren br. Voor de spie in elke 2e t. de s. voor
de spie en de 1e spie-s. r. overgehaald samenbr. alsmede de laatste
spie-s. met de navolg. s. r. samenbr. tot alle spie-s. verbruikt zijn = 68
(76/84) s. Bij een totale hoogte van 29 (33/37) cm het werk telkens
in het midden van de broekspijpen = aan de zijnaden delen en alleen
met de achterste 34 (38/42) s. verder br. Daarbij in elke 2e nld. 3x 3 s.
aan weersz. stilleggen, d.w.z. in verkorte nld. br. en bij het keren 1 o.
op de naald nemen. Dan weer met alle s. in toeren verder br. en eerst
1 t. rechte s. br., daarbij de o. van de verkorte nld. met de s. daarvoor
r. overgehaald samenbr. resp. met de s. daarna recht samenbr. Daarna in boordpatroon verder br. Bij een totale hoogte van 31 (35/39) cm
van het voorste broekdeel alle 68 (76/84) s. afk.
Afwerken: deel vlg. patroon spannen, bevochtigen en laten drogen.
Naden van de broekspijpen dichtnaaien.

STRIKKEFASTHED
Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes
i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det
vigtigt, at der strikkes en prøve i modellens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.
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