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STØRRELSE:
(2) 4-6 (8) 10 (12) år
PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (62) 68 (74) 81 (86) cm
Hel lengde: (40) 44-48 (52) 56 (58) cm
Ermelengde: (24) 27-30 (33) 36 (40)
cm, eller ønsket lengde
GARN:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
GARNALTERNATIV:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ,
sjekk løpelengde
GARNMENGDE:
Gråbeige melert 2650: (300) 350
(400) 450 (500) gram
TILBEHØR:
(5) 5 (5) 6 (6) knapper
Hjelmtvedt K260519
VEILEDENDE PINNER:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
STRIKKEFASTHET:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

FOR OG BAKSTYKKE:
Legg opp (144) 160 (176) 192 (208)
m på rundp nr 3, og strikk (4) 4 (5) 5
(5) cm vr-bord slik: 1 kantm, 2 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
1 kantm.
Skift til rundp nr 3½, strikk 1 p
glattstrikk, samtidig som det felles
(15) 17 (19) 21 (23) m jevnt fordelt =
(129) 143 (157) 171 (185) m.
Sett et merke i hver side med (31) 35
(39) 42 (46) m til hvert forstykke og
(67) 73 (79) 87 (93) m til bakstykke.
Strikk glattstrikk til arb måler (20)
23-26 (29) 32 (33) cm.
Strikk diagram innenfor 1 kantm i hver
side, og deretter 2 p glattstrikk, arb
måler ca (28) 31-34 (37) 40 (41) cm.
Fell 8 m midt under erme (4 m på
hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) m på
strømpep nr 3, og strikk (5) 5 (5) 6
(6) cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omg felles jevnt fordelt til (36)
38 (40) 42 (44) m.
Sett et merke midt under erme. Øk 1
m på hver side av merke hver 2. cm
til i alt (52) 58 (64) 70 (74) m.
Strikk til erme måler (16) 19-22 (25) 28
(32) cm, eller ca 8 cm før ønsket lengde.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme merket hvor mønster beg.
Økningene fortsetter som før.
Strikk 2 omg glattstrikk.
Fell 8 m midt under erme (4 m på
hver side av merke).
Legg arb til side og strikk det andre
erme.
RAGLANFELLING:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (201) 227 (253) 279 (301) m.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Strikk glattstrikk og fell til v-hals og
raglan slik: 1 kantm, 2 r sm, strikk til 2
m før merke, *ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r sm*, gjenta fra
*-* ved hvert merke, strikk til det
gjenstår 3 m, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 1 kantm.
Gjenta fellingene annenhver p, til
halsfelling møter raglanfelling.
Fell deretter 2 m i beg av hver p, og
fell til raglan som før der det er mulig
til det er felt i alt (17) 19 (22) 23 (25)
ggr på bakstykke.
Fell av.

ca (248) 264 (280) 296 (312) m.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk vr-bord frem og tilbake slik:
1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*
p ut, slutt med 1 kantm.
På neste p strikkes kraven høyere
bak slik: Strikk opp langs høyre
forstykke og ned til der diagram beg
på venstre forstykke, vend, 1 kast og
strikk til der diagram beg på høyre
forstykke, vend, 1 kast og strikk til
8 m før siste vending, vend, 1 kast
og strikk til 8 m før siste vending.
Fortsett slik med 8 m mindre før
hver vending i alt 6 ggr i hver side.
Strikk over alle m, samtidig som
kastene strikkes sm med neste m
(for å unngå hull).
Når forkantene måler 2 cm strikkes
(5) 5 (5) 6 (6) knapphull jevnt fordelt
på venstre forstykke. Det øverste
der v-halsen beg og det nederste 1
cm fra kanten.
Knapphull: Fell 2 m som legges opp
igjen på neste p.
Strikk til vr-borden måler 4 cm.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.
Sy på lommene med skjulte sting, se
foto.
DIAGRAM:

LOMMER:
Legg opp (23) 25 (27) 29 (31) m på
rundp nr 3½ og strikk 3 cm glattstrikk
innenfor 1 kantm i hver side.
Merk av de midterste 15 m. Strikk
glattstrikk med diagram over de
merkede m. Strikk til arb måler (11) 12
(13) 14 (15) cm.
Fell av.
Strikk en lomme til på samme måte.
MONTERING:
Sy sm under ermene.
FOR- OG HALSKANT:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p langs
forstykke og nakke på rundp nr 3.

Gjenta
Midt på
erme
R på r-siden, vr på vr-siden
Vr på r-siden, r på vr-siden

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

Beg
her

