Rejehop

Rejehop er 80’er-inspireret i stilen og strikket i fed håndfarvet mohair

Rejehop strikkes nedefra og op. Først strikkes en forholdsvis tætsiddende rib i DUO,
hvorefter der skiftes til større pinde og mohair – og omkredsen øges dermed. Der
strikkes rundt på rundpind, og ved ærmegab deles til for- og bagstykke, hvorefter
der strikkes frem og tilbage. Ved halskanten parkeres masker, og der strikkes senere
en ribkant i DUO. Opskriften er nem at gå til og der anvendes ikke særlige teknikker.
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Strikkefasthed: 10 masker/ 10 cm på pind 8 og
22 masker/ 10 cm på pind 4 i ribstrik.
Pind: 4 & 8
Overvidde: 160 cm
Livvidde – rib: 72 cm
Længde: 48 cm – den røde version er 6 cm
længere end den multifarvede version på forsiden (54 cm)
Størrelse: Onesize - men den er nem at regulere. Ønsker du en større/ mindre livvidde.
Kan du strikke ribben på større eller mindre
pinde. Ønsker du en mindre overvidde, kan du
strikke mohair-delen på mindre pinde.
Garn: Mohair Fra Handdyed 200 g og Sandnes
DUO 50 g.

Opstart
Slå 160 masker op på pind 4 med Duo, placer en
maskemarkør, der markerer din omgangs start.
Strik rib – 1 ret, 1 vrang - 6 cm. Skift til Mohair og
pind 8. Fortsæt rundt i glatstrik til arbejdet måler
26 cm. Ønsker du en længere sweater, kan du her
tilføje ekstra længde.
Du skal nu dele arbejdet i for- og
bagstykke. Strik 80
masker (bagstykke), vend, strik
vrang tilbage til
maskemarkøren,
der markerer din
omgangs start.
Strik nu frem og tilbage over disse 80 masker (bagstykke) til bagstykket måler 48 cm fra opslagskanten. Parker maskerne på en ekstra pind.

Forstykke
Strik forstykket på samme måde som bagstykket.
Når forstykket måler 36 cm, skal du lave halsåbning. Du gør sådan: Fra retsiden strikker du 34
masker, parkerer de næste 12 masker på en maskeholder. Du skal ikke strikke dem. Vend, Strik 2
vrang sammen og vrang pinden ud. Strik 33 ret,
vend, 2 vrang sammen, vrang til slutningen af pinden. Fortsæt med at strikke ret på retsiden over
de aktuelle masker og vrang på vrangsiden - SAMTIDIG med du strikker 2 vrang sammen i begyndelsen af hver vrangpind. Fortsæt sådan til du har
26 masker tilbage. Fortsæt frem og tilbage uden
indtagninger, til forstykket er lige så langt som
bagstykket. Parker maskerne. Sæt nu garnet til i
den anden side af forstykket (ved kanten mod
ærmet). Du er på vrangsiden. Strik 34 masker
vrang. Vend. Strik 2 ret sammen. Strik ret pinden
ud. Vend. Strik 33 masker vrang. Vend. Strik 2 ret
sammen. Fortsæt som i den anden side med indtagninger mod halsen på hver anden pind.

Sammenstrikning ved skulder
Bryd garnet og sæt alle forstykkets masker i forlængelse af hinanden på samme pind. Du har nu
bagstykkets masker på een pind, og forstykkets
masker på en anden. Vend nu vrangen ud på dit
arbejde og læg de to pinde parallelt. Skub maskerne fra den ene skulder frem på pindene, der
ligger parallelt og stik den højre pind - den anden
ende af din pind 8 - ind i de to forreste masker på
samme tid og strik dem ret, så de bliver til en maske. Gør det samme en gang til - så du har to masker på højre pind. Træk nu den bagerste over

den forreste og strik
nu de næste masker
fra de to pinde i venstre hånd sammen,
og træk den bagerste maske over den
forreste på højre
pind. Fortsæt på
samme måde til du har lukket alle masker over
skulderen. Parker de midterste 28 masker fra
bagstykket på din pind 4 og luk de resterende 26
masker af på den anden skulder.

Hals
Med Duo og din pind 4, som holder dine masker
fra nakken, strikker du de 28 masker fra nakken
ret, strik så 24 masker op langs den ene side, strik
de 12 parkerede masker fra forstykket ret, og
strik dernæst 24 masker op langs den anden side.
Fortsæt rundt i rib – 4 cm. Luk af.

Ærmer
Strik 60 masker op langs ærmegabet på pind 8.
Placer maskemarkør ved omgangens start og strik
rundt i 17 cm. Strik 2 ret sammen hele vejen
rundt. Bryd garnet. Skift til Duo og pind 4. Strik
rundt i rib i 6 cm. Luk af.
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