Opskriften er lavet i samarbejde med AOF Odense

Tour Guilande
Materialer: strømpegarn eller et andet garn der løber 210 m på 50 g.
Pinde: 5 strømpepinde på 2.5 mm.
Mål:
Hver trøje vejer ca. 10 g hver.

Cykeltrøjen strikkes oppefra og ned med raglan udtagninger.
Slå 32 m op på 4 pinde 2,5 mm pinde
Fordel til ærmer, ryg og forstykke således: 6m, 10 m , 6m , 10 m på hver pind.
Tag ud på ærmer og ryg på hver anden pind i alt 6 gange. Jeg har taget ud ved
at strikke f&b i første og sidste maske på hver strømppind
Sæt ærmerne af på et lille stykke garn.
Lad ærmerne hvile og slå 6 nye masker op under ærmet. Strik nu kroppen færdig.
Strik
til hele sweateren måler 8 cm . Strik en pinde rib 1x1 og luk løst af
Nu skal ærmerne strikkes. Samle 4 m op under ærmet og strik til ærmet måler ca.
4 cm
Strik derefter 1 pind 1r, 1v rib og luk løst af. Strik et ærme magen ved.
Kraven: samle omkring 30-32 m op fra midten af sweateren og strik 3 pinde glat
frem og tilbage.
Lommen: slå 20 m op på pind 2.5 og strik glat til arb måler 3 cm. Luk løst af
www.knitnite.dk

Montering:
Med et stykke mørt garn sy kraven sammen så det ligner en lynlås
Baglommen sys på i siderne og bunden. Sy med stikkesting op gennem midten af
lommen.
Hæft alle ender og damp trøjen let.
Før en snor ind gennem ærmet på alle trøjerne. Bind en lille løkke i hver ende. Så
er den klar til at blive hængt op.
Den prikkede trøje:
Før lommen sys på:
Broder prikker på din sweater med maskesting Broder ligeledes prikker på
lommen før den sys på med “bundfarven”
For sjov: broder evt navn og tal på trøjen
Omkring udtagningen: Strik "f&b" strik 1 m i første maskeled, og strik derefter en
ny maske i andet maskeled og dermed har du lavet en udtagning på en m.
Tag os gerne hvis du strikker guilanden #tourguilande @aofcenterodense
@knitnite

