Nr 17

(=(288) 312 (336) m. Strikk til arb
måler fra brettekanten (74) 78 (82) cm.
Strikk mønster etter diagram til arb
måler (86) 90 (94) cm. Strikk 1 omg vr.
Fell av.

KJOLE
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S-M) M-L (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 98 (107) cm
Hel kjolelengde: (100) 105 (110) cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
Rosa 5002: (400) 450 (500) gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde til løpegangen

Stropper:
Legg opp 12 m på p nr 2½ og strikk vrbord 2 r, 2 vr frem og tilbake og med 1
kantm i hver side som strikkes r på alle
p.
Strikk til stroppen måler (28) 30 (32)
cm (eller passe lengde). Fell av. Strikk
en stropp til på samme måte.
Montering:
Brett brettekanten til mot vr-siden og sy
til med løse sting. Sy fast stroppene.
Trekk en elastikk i løpegangen. Tvinn
2 snorer. Trekk en snor gjennom
begge
hullradene.

Veiledende strikkepinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Beg oppe.
Legg opp (240) 264 (288) m på p nr
2½ og strikk 3½ cm vr-bord 2 r, 2 vr
rundt. Strikk 1 omg hull rad slik: *2 r, 2
vr sm, 1 kast*, gjenta fra *-* omg rundt.
Fortsett med vr-bord til arb måler 5 cm,
(2½ cm er til brettekant). Skift til p nr 3
og strikk videre mønster etter diagram
(16½) 19 (21,5) cm. Skift til p nr 2½ og
strikk 3 omg vr-bord 2 r, 2 vr samtidig
som det på 1. omg felles jevnt fordelt
24 m = (216) 240 (264) m. Strikk 1
omg hullrad slik: *2 r, 2 vr sm, 1 kast*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Fortsett med vr-bord til vr-borden måler
(4) 4½ (4) cm.
Arb måler fra brettekanten (23) 26 (28)
cm. Alle mål tas videre fra
brettekanten. Skift til p nr 3 og strikk
videre glattstrikk. Strikk til arb måler
(25) 28 (30) cm.
Sett et merke rundt (27.) 30. (33.) m,
rundt (81.) 90. (99.) m, rundt (135.)
150. (165.) m, rundt (189.) 210. (231.)
m = 4 merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem (ved å
ta opp tråden mellom 2 m og strikk den
vridd r) = 8 m økt.
Gjenta økingene hver 5 cm til det i alt
er økt 4 ggr (= (248) 272 (296) m) og
videre hver 6 cm til det i alt er økt 9 ggr
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