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Sommerkjole

Skjørt:
Legg opp (300) 324 (348) 372 
(396) m med rosa på rundp nr 3 
og strikk  1 omg vr. Skift til mørk 
lilla, strikk 1 omg r, 1 omg vr.
Skift til aquamint, strikk 1 omg r, 
1 omg vr. Skift til syrin, strikk 1 
omg r, 1 omg vr. 
Strikk  mønster etter diagram i alt 
(32) 32 (36) 36 (40) omg (slutt 
med 1 omg glattstrikk etter 
hullrad).
Strikk  1 omg r, samtidig som 
det felles (108) 124 (132) 140 
(140) m jevnt fordelt = (192) 
200 (216) 232 (256) m. 
Skift til rosa  og strikk  1 omg r, 1 
omg vr, skift til mørk lilla, strikk 
1 omg r, 1 omg vr, skift til 
aquamint og strikk 1 omg r, 1 
omg vr.
Fortsett med syrin og strikk slik: 
*(8) 8 (8) 9 (9) vr, (16) 17 (19) 
20 (23) r*, gjenta fra  *-* omg 
rundt, strikk  1 omg r. Gjenta 
disse 2 omg i alt 3 cm. 
OBS! Siste omg må være 1 omg 
med vr og r m.
På neste omg felles slik. *2 r sm, 
(6) 6 (6) 7 (7) r, (16) 17 (19) 20 
(23) r*, gjenta  fra *-* = 8 m felt 
og det er (7) 7 (7) 8 (8) m i 
hvert felt med riller. 
Strikk  3 cm rillemønster som før, 
og fell på  neste  omg slik: *(5) 5 
(5) 6 (6) r, 2 r sm, (16) 17 (19) 
20 (23) r*, gjenta fra  *-* omg 
rundt.
Fortsett å felle hver 3. cm, 
vekselvis i beg og slutten av det 
rillestrikkede  feltet til det er felt i 
alt (6) 6 (6) 7 (7) ggr = (144) 
152 (168) 176 (200) m.

Nr 11

Kjole

Garnmengde:
Hvit 1001: (150) 150 (200) 250 
(250) gram 

Bolero

Garnmengde:
Hvit 1001: (100) 150 (150) 200 
(200) gram


