Nr 6

Montering:
Sy sammen
maskesting.
Damp arb lett.

SKIGENSER
OG LUE

under

ermene

med

Skilue

Hefte 0913, Til Fjells
Jakke med rund sal
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4-6 (8-10) år

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år

Garn:
smart (100 % ull, superwash, 50 gram =
ca 100 meter)

Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 (82) 86 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 33 (36) 39 cm

Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka, mandarin
classic

Garn:
smart (100 % ull, superwash, 50 gram =
ca 100 meter)

Garnmengde:
Rosa 4627: (100) 150 (150) gram
Garnrester til 6 tvinnede snorer.

Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka, mandarin
classic

Veiledende pinner:
Nr 3 ½

Garnmengde:
Hvitt 1002: (150) 150 (200) 200 (250)
gram
Cerise 4627: (50) 50 (50) 100 (100)
gram
Turkis 6733: (50) 50 (100) 100 (100)
gram
Gul 2206: (50) 50 (50) 100 (100)
gram
Lilla 5229: (50) 50 (100) 100 (100)
gram

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm
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Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m på p nr 3 ½ = 10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (148) 156 (164) 172 (180) 188
m og strikk vrangbord, 2 r, 2 vr i (4) 4 (5) 5
(5) 6 cm.
Sett en merketråd i hver side med (74) 78
(82) 86 (90) 94 m til hver del.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagram
til arb måler (22) 25 (28) 33 (36) 39 cm.
Fell 10 m i hver side (5 m på hver side av
merketråden) til ermehull. Legg arb til side
og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (48) 48 m og
strikk vrangbord, 2 r, 2 vr i (4) 4 (5) 5 (5) 6
cm. Deretter strikkes glattstrikk og
mønster etter diagram, samtidig som det
nå økes 2 m på undersiden av ermet hver
1 ½ cm til i alt (58) 64 (70) 74 (78) 82 cm.
Når arb måler hel lengde felles 10 m midt
under ermet. Legg arb til siden og strikk et
erme til.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen over de avfelte
sidem = (224) 244 (264) 280 (296) 312 m.
Begynn bak ved overgangen mellom
bakstykke og erme og strikk 1 omg over
alle m (mønsteret fortsetter hele tiden).

Strikk samtidig 2 vr sammen i hver
sammenføyning (= 1 m fra ermet og 1 m
fra bolen). Dette er midtm for den videre
raglanfellingen og strikkes hele tiden
vrangt.
På neste omg felles slik: Strikk til 2 m står
igjen før første midtm, ta 1 m løst av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk midtm vr, 2 m
r sammen. Gjenta denne fellingen i de
neste 3 sammenføyningene. Strikk 1 omg
uten felling.
Fell på denne måten annenhver omg til
det på forstykket står igjen: (32) 34 (36) 38
(40) 42 m, ikke medregnet midtm for
raglan.
Fell til halsringning (12) 14 (14) 16 (16) 18
m på forstykket. strikk fram og tilbake og
fell 2 m, 2 ganger på hver side annenhver
p. Fortsett å felle raglan til alle m på
forstykket er avfelt.
Krave:
Strikk opp m rundt halsen, med hvitt (ta
med de m som er igjen på p). M-tallet må
være delelig med 4. Strikk vrangbord 2 r,
2 vr i ca (8) 8 (9) 9 (10) 10 cm. Fell av
med rette og vrange m.

Venstre øreklaff:
Legg opp (5) 5 (6) m og strikk 1 p vr (=
vrangsiden). Strikk glattstrikk fram og
tilbake og øk 1 m i hver side innenfor
kantm, først hver p 2 ganger, deretter på
annenhver p (4) 5 (5) ganger, = (17) 19
(20) m. Strikk rett opp til øreklaffen måler
(7) 7½ (8) cm. Legg opp 4 m i slutten av
hver av de neste 2 p = (25) 27 (28) m.
Legg arb til siden og strikk en øreklaff til.
Strikk nå fra retten m fra høyre øreklaff,
legg opp (10) 10 (11) m i slutten av p =
midt bak, strikk venstre øreklaff = (60) 64
(67) m. Strikk vrangt tilbake. Strikk 6 p
fram og tilbake over disse m, samtidig
som det legges opp 2 m i slutten av hver p
= (72) 76 (79) m. Strikk 1 p og øk (17) 17
(18) m i slutten av p (midt foran).
Nå strikkes glattstrikk rundt over alle m =
(89) 93 (97) m. Strikk (7) 8 (9) cm. På
neste omg felles (1) 5 (1) m jevnt fordelt =
(88) 88 (96) m. Strikk 1 omg.
På neste omg felles slik: * 6 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
3 omg. På neste omg felles slik: *5 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta disse fellingene på hver 4. omg,
slik att det hver gang blir 1 m mindre
mellom hver felling, hver gang til det
gjenstår (22) 22 (24) m. Strikk 3 omg.
Strikk 2 og 2 m sammen omg rundt. Klipp
av tråden og trekk den gjennom de
resterende m. Fest godt.
Montering:
Hekle 2 omg fm rundt luen med lilla.
Tvinn 6 snorer i 3 forskjellige farger å sy
fast, 3 i hver øreklaff. Flette til en flette.
Lag en litt stor løs dusk av alle farger. Sy
fast øverst på luen.
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