54

Håndstrikket - alltid spesielt!

SISU

Kit nr 54

Strikk 1 omg vr til brettekant, 2
cm glattstrikk. Fell av.

Glattstrikket tights

Montering:
Brett alle belegg mot vrangsiden
og sy til med løse sting.
Trekk elastikk i løpegangen.

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Stussvidde: (54) 57 (62) 65 cm
Benlengde: (30) 36 (48) 55 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Brun 3082: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Tilbehør:
2 cm bred elastikk i løpegangen
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Beg øverst i livet. Legg opp (134)
142 (152) 160 m på rundp nr 2½
og strikk 2 cm rundt i glattstrikk,
1 omg vr til brettekant, 2 cm
glattstrikk. Strikk 1 omg r,
samtidig som det økes (14) 14
(16) 16 m jevnt fordelt = (148)
156 (168) 176 m. Sett et merke
midt foran og midt bak med (74)
78 (84) 88 m til hver del. Skift til
p nr 3 og strikk buksen høyere
bak slik:
Beg fra rettsiden ved merket
midt bak, og strikk 7 r, vend og
strikk 14 m, vend og strikk 7 m
mer for hver gang i alt (4) 5 (5)
6 ggr på hver side av merket.
Fortsett rundt over alle m.
Når
arb
midt
foran
fra
brettekanten måler (19) 20 (21)
22 cm, økes 1 m på hver side av
merket både foran og bak.
Gjenta
økningene
annenhver
omg (5) 6 (6) 7 ggr = (172) 184
(196) 208 m. Del arb midt foran
og midt bak med (86) 92 (98)
104 m til hvert ben og strikk
hvert ben for seg på strømpep nr
3. Fell 2 m på innsiden hver (5.)
6. (6.) 6. omg til det gjenstår ca
(50) 52 (56) 58 m. Strikk uten
felling til benet måler (30) 36
(48) 55 cm, eller ønsket lengde.

Ribbestrikket tights
Størrelse:
(1/2-1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Benlengde: (31) 39 (48) 55 cm
- eller ønsket lengde

hver 3. omg og med 2 m mer i
kilen for hver gang til hver kile
har (11) 11 (13) 13 m. Strikk 1
omg der kilen både foran og bak
felles bort = (96) 100 (104) 108
m til hvert ben. Strikk hvert ben
for seg og fell 2 m på innsiden
hver 6. omg til det gjenstår (54)
60 (64) 66 m. Når benet måler
oppgitt eller passe lengde felles
av med r og vr m. Sy sm
åpningen i skrittet.
Brett ned ca 2 cm i midjen og
trekk elastikk i løpegangen.

Sokker

Garnmengde:
Rød 4228: (50) 50 (100) 100 g
Grønn 8514: (50) 50 (100) 100 g
Orange: 3308: (50) 50 (100)
100 g
Blå 5937: (50) 50 (100) 100 g

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år

Tilbehør:
Elastikk

Veiledende pinner:
Strømpep nr 3

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3

Legg opp (48) 52 (56) 60 m på
strømpep nr 3. Strikk vrangbord
2 r, 2 vr til arb måler (11) 13
(14) 16 cm, på siste omg felles 4
m jevnt fordelt. Fortsett med
glattstrikk og strikk hæl over
bakerste halvdel av m = (22) 24
(26) 28 m slik: Strikk til 1 m
gjenstår i ene siden, vend og
strikk til 1 m gjenstår i andre
siden. Vend og strikk 1 m mindre
i hver side for hver gang til det
gjenstår 6 m. Vend og strikk nå
1 m mer for hver gang på hver
side. OBS! For at det ikke skal bli
hull ved vendingene, ta opp
tverrtråden mellom siste m og
neste m. Sett tråden vridd på p
og strikk den sm med neste m.
Fortsett på denne måten til alle
m er strikket. Fortsett rundt over
alle m, samtidig som det felles
4 m jevnt fordelt på 1. omg =
(40) 44 (48) 52 m. Fell
ytterligere 1 m i hver side hver
4. omg 2 ggr = (36) 40 (44) 48
m. Fordel m med (9) 10 (11) 12
m på hver p. Når foten måler (9)
11 (13) 15 cm (eller ca 4 cm før
passe lengde), felles 1 m i beg
av hver p annenhver omg (6) 6
(6) 7 ggr, videre hver omg til det
gjenstår 8 m. Trekk tråden
gjennom m, stram til og fest
tråden godt.

Stripemønster: *4 omg blå, 4
omg rød, 4 omg orange, 4
omg grønn*. Gjenta fra * til
*.
Beg øverst i midjen.
Legg opp (192) 200 (208) 216 m
med blå på rundp nr 3. Strikk
rundt 1 r, 1 vr, 2 cm. Fortsett
med stripemønster. Når arb
måler 5 cm settes det et merke i
hver side, og et midt foran/midt
bak med (48) 50 (52) 54 m til
hver del. La omg beg i siden.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til det ene sidemerket,
vend og strikk tilbake til det
andre sidemerket.
OBS! Antallet omg i hver farge
måles midt foran (det vil si at det
bak vil bli flere omg ved
vendingene).
Strikk 10 omg over alle m,
gjenta vendingen hver 11. omg
til kilen i skrittet skal strikkes.
Når arb fra opplegget midt foran
måler (16) 18 (20) 22 cm starter
øking til kile: Øk 1 m ved merket
midt foran og midt bak ved å ta
opp 1 m og sett den vridd på p.
Strikk 11 omg. Øk deretter 1 m
på hver side av merket både
foran og bak, slik at det blir 3 m i
kilen. Fortsett denne økingen

Garnmengde:
Brun 3082: (50) 50 (50) 100
gram
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