Nr 15

TOPP
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 93 (100) 108 (115)
125 cm
Hel lengde: (65) 67 (69) 71 (73) 75
cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
sandnes mini duett

sisu,

Garnmengde:
Lys blå 5930: (350) 400 (400) 450
(500) 550 gram
Veiledende pinner:
P nr 4 og 5
Strikkefasthet:
16 m mønster på p nr 5 med dobbelt
garn = 10 cm
Når det felles til v-hals skal ikke
kastene regnes som m, som felles.
Mønster:
1. p: Strikk r.
2.-3. p: Strikk vr.
4. p: Strikk r.
5. p: Strikk *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-*
p ut, avslutt med 1 r.
6. p: Strikk *1 r, slipp kastet av p (så
det løses opp)*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 r.
7. p: Strikk vr.
8. p: Strikk r.
9. p: Strikkes som 5. p.
10. p: Ta 1 m løs av, *slipp kastet,
sett m over på venstre hånds p, strikk
2 vr sm, 1 kast, slipp neste kast, ta 1
m løs av*, gjenta fra *-*, slutt med 2
vr.
11. p: Strikk vr.
12. p: Strikk r.
13. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p
ut.
14. p: Strikk vr over r og r over vr.
Gjenta p 1-14.

Skift til p nr 5 og fortsett med mønster.
Når arb måler (45) 46 (47) 48 (49) 50
cm legges det opp 5 nye m i hver side
til ermer på annenhver p i alt 2 ggr =
(90) 96 (102) 108 (114) 122 m.
Fortsett med mønster til arb måler
(62) 64 (66) 68 (70) 72 cm. Skråfell i
hver side til skulder på annenhver p
(7,7,7,10)
8,8,8,10
(9,9,9,9)
10,10,10,9 (10,10,10,11) 11,11,11,12
m, samtidig når arb måler (64) 66
(68) 70 (72) 74 cm settes de midterste
(28) 28 (30) 30 (32) 32 m på en hj.p til
nakke, og hver side strikkes ferdig for
seg.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke til
arb måler (39) 40 (41) 42 (43) 44 cm.
Del arb midt foran med like mange m
til hver del.
Høyre side:
Fortsett med mønster, samtidig som
det felles 1 m til v-hals slik: Strikk 2 r,
2 r/vr sm, strikk p ut.
Deretter strikkes de 2 ytterste m mot
v-halsen i glattstrikk, samtidig som
fellingen
gjentas
annenhver
p
ytterligere (4) 3 (4) 3 (4) 3 ggr og
deretter hver 4. p (9) 10 (10) 11 (11)
12 ggr.
OBS! Husk å legge opp nye m til
erme som på bakstykke.
Skråfell til skulder ved samme lengde
og likt som på bakstykke.
Venstre side:
Strikk på samme måte som høyre
side men speilvendt.
Montering:
Kant langs nakken:
Ta med de avsatte m langs nakken og
strikk opp med dobbelt garn, 3 m i
hver side = (34) 34 (36) 36 (38) 38 m
langs nakken på p nr 4.
Strikk 2 p glattstrikk. Fell av.
Sy sm skuldrene.
Ermekanter:
Strikk opp (62) 66 (70) 74 (78) 82 m
med dobbelt garn nederst langs det
ene erme på p nr 4. Strikk 5 cm vrbord fram og tilbake 1 r, 1 vr. Fell av.
Strikk på samme måte langs det
andre erme.
Sy sm ermene og sidesømmene.

Bakstykke:
Legg opp (70) 76 (82) 88 (94) 102 m
med dobbelt garn på p nr 4 og strikk 4
cm vr-bord 1 r, 1 vr.
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