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PATENTVEST
H E FTE 1613 ALPAKKA VOKSNE, NR 8 / TO P P I H ALVPAT EN T / O P P S K RI FT: AN ET T E H EL L S T RØ M O L S EN

STØRREL SE

BAKST YKKE

(XS) S (M) L (XL) XXL
PL AGGETS MÅL

Vidde under ermehull: (78) 85 (91) 99 (107)
115 cm
Hel lengde: (61) 62 (64) 66 (68) 68 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet
etter oppgitt strikkefasthet.
GARN

MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 150 meter)
GARNALTERNATIV

SISU, MANDARIN PETIT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde
GARNMENGDE

Mosegrønn 9573: (300) 350 (400) 400 (450)
500 gram
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk
tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk
tynnere pinne.
STRIKKEFA STHET

25 masker halvpatent på pinne nr 3 = 10 cm
PATENTMA SKE

Strikk 1 maske rett i underliggende maske
HALVPATENT

1. omgang: (= rettsiden) *1 patentmaske, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Gjenta 1.-2. omgang.
K ANTMA SKE STRIKKES ALLTID RETT

Legg opp (99) 107 (115) 125 (135) 145 masker
på rundpinne nr 3 og strikk 7 cm vrangbord
frem og tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 kantmaske.
Legg arbeidet til side og begynn på forstykke.
FORST YKKE

Legg opp og strikk som bakstykke.
FOR- OG BAKST YKKE

Sett alle maskene inn på samme rundpinne =
(198) 214 (230) 250 (270) 290 masker.
Strikk 1 omgang som maskene viser (rett
over rett, vrang over vrang), samtidig som 2
kantmasker i hver side strikkes 2 rett sammen
(= 1 merkemaske i hver side) = (196) 212 (228)
248 (268) 288 masker
Første merkemaske = første maske på
omgangen.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet måler (29)
29 (30) 31 (32) 31 cm.
Fell merkemasken i hver side, og strikk hver
del ferdig for seg.
BAKST YKKE

= (97) 105 (113) 123 (133) 143 masker.
Fell i hver side fra rettsiden slik:
1 kantmaske, 1 vrang, 1 patentmaske, 1 vrang,
1 rett løs av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, strikk halvpatent til det gjenstår
7 masker, 3 rett sammen, 1 vrang, 1
patentmaske, 1 vrang, 1 kantmaske.
Gjenta fellingene hver (8.) 8. (8.) 8. (6.) 4.
pinne ytterligere (1) 1 (1) 1 (2) 3 ganger = (89)
97 (105) 115 (121) 127 masker.
Fortsett med halvpatent innenfor 1
kantmaske i hver side til arbeidet måler (57)
58 (60) 62 (64) 64 cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen på hver
pinne (2,2,3,3,3,3,3,3) 3,3,3,3,3,3,3,3
(3,3,3,3,3,4,4,4) 3,3,3,4,4,4,4,5
(3,3,4,4,4,4,5,5) 4,4,4,4,4,5,5,5 masker = (22)
24 (27) 30 (32) 35 masker felt i hver side.
Sett de resterende (45) 49 (51) 55 (57) 57
maskene på en hjelpepinne.

FORST YKKE

= (97) 105 (113) 123 (133) 143 masker.
Fell til ermehull som på bakstykke = (89) 97
(105) 115 (121) 127 masker.
Fortsett med halvpatent innenfor 1
kantmaske i hver side til arbeidet måler (54)
55 (57) 59 (61) 61 cm.
Sett de midterste (21) 25 (27) 31 (33) 33
maskene på en hjelpepinne til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Venstre side:
Les gjennom hele neste avsnitt før du
strikker videre.
Fell ytterligere mot hals hver pinne fra
rettsiden i alt 6 ganger slik:
1 kantmaske, 1 vrang, 1 rett løs av, 2 rett
sammen, trekk den løse masken over, strikk
halvpatent ut pinnen, slutt med 1 kantmaske.
Samtidig når arbeidet måler (57) 58 (60) 62
(64) 64 cm, skråfelles det til skulder som på
bakstykke.
Etter skråfelling = alle masker felt.
Høyre side:
Strikk som venstre side, men speilvendt. Fell
mot hals slik:
Strikk halvpatent til det gjenstår 5 masker, 3
rett sammen, 1 vrang, 1 kantmaske.
MONTERING

Sy sammen skuldrene.
HAL SK ANT

Strikk opp ca (130) 132 (138) 146 (158) 158
masker på pinne nr 3, inkludert maskene på
hjelpepinnene rundt halsen. Strikk 28 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. Juster
masketallet slik at rette masker i vrangborden
kommer over patentmaskene fra
hjelpepinnene.
Fell av i vrangbord.
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