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STØRRELSE

(XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)
PLAGGETS MÅL

Overvidde: (83) 85 (93) 101 (109) 120 (125) cm
Hel lengde: (88) 91 (94) 97 (100) 103 (103) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse mål
er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.

OM PLAGGET

Kjolen strikkes nedenfra og opp med fellinger i
skjørtet. Arbeidet deles under ermene og forstykket
og bakstykket strikkes videre hver for seg.
GARN

TYKK LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14 % lin, 50
gram = ca 60 meter)
GARNMENGDE

Blå mint 7720: (600) 700 (750) 800 (900) 1000 (1100)
gram
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne nr 5½

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du fastere enn oppgitt
strikke- fasthet, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere
pinne.

STRIKKEFASTHET

15 masker glattstrikk på pinne nr 5½ = 10 cm
Kantmaske: Første maske på pinnen løftes løst av med
tråden foran arbeidet, siste maske på pinnen strikkes
rett.

sett et merke rundt neste maske, strikk (52) 56 (60) 64
(68) 72 (76) masker glattstrikk, strikk og sett et merke
rundt neste maske, strikk (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76)
masker glattstrikk, strikk og sett et merke rundt neste
maske, omgangen begynner her etter merkemasken.
Fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler (5) 4½
(5) 4½ (5) 5 (4½) cm, på neste omgang felles det ved
hver merkemaske slik:
Strikk 2 rett sammen, strikk til 2 masker før
merkemasken, løft 1 maske løst av som om den skulle
strikkes rett og sett den vridd tilbake på pinnen, strikk
2 vridd rett sammen, strikk merkemasken rett, gjenta
fra *-* omgangen rundt = 8 masker felt.
Gjenta fellingene hver (5.) 4½. (5.) 4½. (5.) 5. (4½.) cm
i alt (11) 12 (13) 13 (14) 14 (15) ganger = (124) 132 (140)
156 (164) 180 (188) masker.
(XS) (M) (XL) 2XL (3XL)

Strikk glattstrikk til arbeidet måler (64) (68) (72) 74
(74) cm.
S-L

Strikk 4 cm glattstrikk.
På neste omgang felles det 4 masker slik:
Strikk 2 rett sammen, strikk til 2 masker før
merkemasken løft 1 maske løst av som om den skulle
strikkes rett og sett den vridd tilbake på pinnen, strikk
2 vridd rett sammen, strikk merkemasken rett, strikk
til neste merkemaske, strikk merkemasken rett, 2
rett sammen, strikk til 2 masker før merkemasken
løft 1 maske løst av som om den skulle strikkes rett
og sett den vridd tilbake på pinnen, strikk 2 vridd rett
sammen, strikk merkemasken rett, strikk til neste
merkemaske, strikk merkemasken rett = 4 masker felt
= 128 - 152 masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 66 - 70 cm.
ALLE STØRRELSER

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp (212) 228 (244) 260 (276) 292 (308) masker
på rundpinne nr 5½ og strikk riller rundt, 1 omgang
vrang, 1 omgang rett, 1 omgang vrang.
Sett merker rundt 4 merkemasker til felling slik:
Strikk (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) masker glattstrikk,
strikk og sett et merke rundt neste maske, strikk (52)
56 (60) 64 (68) 72 (76) masker glattstrikk, strikk og

Del arbeidet i sidene slik:
Strikk (15) 15 (17) 18 (20) 22 (23) masker glattstrikk,
sett (62) 64 (70) 76 (82) 90 (94) masker på en
hjelpepinne. Strikk hver del ferdig for seg.
BAKSTYKKET

= (62) 64 (70) 76 (82) 90 (94) masker.
Strikk frem og tilbake, samtidig som det felles til 1
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maske i begynnelsen og 1 maske i slutten av pinnen
fra rettsiden til ermehull slik:
1. pinne: Strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen, strikk til
det gjenstår 3 masker, 2 rett sammen og 1 kantmaske.
2. pinne: Strikk 1 kantmaske, vrang til det gjenstår 1
maske, 1 kantmaske.
Gjenta 1. - 2. pinne i alt (5) 5 (6) 7 (7) 8 (8) ganger =
(52) 54 (58) 62 (68) 74 (78) masker.
Del arbeidet til høyre og venstre bakstykke slik:
Sett halve bakstykkets masker på en hjelpepinne og
strikk hver side ferdig for seg.
Høyre bakstykke:
= (26) 27 (29) 31 (34) 37 (39) masker.
Nå skal det felles videre til ermehull, samtidig som det
felles til v-hals.
Les hele avsnittet før du fortsetter!
Fellingene gjøres fra rettsiden.
Fell 1 maske til ermehull i begynnelsen av pinnen slik:
Strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen (10) 10 (11) 12 (13)
14 (15) ganger.
Samtidig som det felles til ermehull, felles det 2
masker til v-hals i slutten av pinnen slik:
Strikk til det gjenstår 4 masker, 3 rett sammen, 1
kantmaske (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) ganger.
Fell videre 1 maske til v-hals i slutten av pinnen slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker, 2 rett sammen, 1
kantmaske (8) 9 (8) 9 (9) 11 (12) ganger.
Når det er felt ferdig til ermehull og v-hals er det 4
masker igjen på pinnen.
Stroppene strikkes slik:
1 kantmaske, 2 masker glattstrikk, 1 kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (20) 21 (22) 23 (24) 25 (25)
cm eller ønsket lengde, fra der arbeidet ble delt under
ermet.
Sett maskene over på en tråd slik at du kan sy sammen
skulderstroppene med maskesting til slutt.
Venstre side:
Strikk som høyre side men speilvendt, slik:
Les hele neste avsnitt før du fortsetter!
Fellingene gjøres fra rettsiden.
Sett til tråden fra rettsiden av arbeidet og fell 2 masker
til v-hals i begynnelsen av pinnen slik:
Strikk 1 kantmaske, 3 rett sammen (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4)

ganger.
Fell videre 1 maske til v-hals i begynnelsen av pinnen
slik:
Strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen (8) 9 (8) 9 (9) 11
(12) ganger.
Samtidig som det felles til v-hals, felles det fortsatt 1
maske til ermehull i slutten av pinnen slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker, 2 rett sammen, 1
kantmaske (10) 10 (11) 12 (13) 14 (15) ganger.
Når det er felt ferdig til ermehull og v-hals er det 4
masker igjen på pinnen.
Stroppene strikkes slik:
1 kantmaske, 2 masker glattstrikk, 1 kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (20) 21 (22) 23 (24) 25 (25)
cm eller ønsket lengde, fra der arbeidet ble delt under
ermet.
Sett maskene over på en tråd slik at du kan sy sammen
skulderstroppene med maskesting til slutt.
FORSTYKKET

= (62) 64 (70) 76 (82) 90 (94) masker.
Strikk som bakstykket.
MONTERING

Sy sammen skulderstroppene med maskesting.
Tips! Ved festing av tråder, del tråden i 2 og sy trådene
inn i maskene på vrangsiden av arbeidet. Pass på å
ikke stram for mye.
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