Nr 7

i 8 cm. Strikk diagram D som gjentas
på resten av arb.
Strikk til arb måler (61) 62 (63) 64 (65)
66 (67) cm. Fell 11 m til ermehull i
hver side. Legg arb til side og strikk
ermer.

TUNIKA
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 77 (81) 87 (93) 99
(105) cm
Hel lengde: (76) 78 (80) 82 (84) 86
(88) cm
Garn:
mandarin classic (100 % bomull, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, sandnes alpakka,
sandnes duo
Garnmengde:
Syrin 5022: (500) 550 (600) 650 (700)
750 (800) gram

Ermer:
Legg opp (70) 72 (74) 76 (78) 80 (82)
m på p nr 3. Strikk vr-bord, 1 r, 1 vr
rundt i alt 16 omg.
Skift til p nr 3½, øk jevnt fordelt til (71)
73 (77) 81 (85) 91 (95) m (midtstill
mønsteret).
Strikk mønster etter diagram D til
ermet måler (9) 9 (10) 10 (11) 11 (12)
cm. Fell 10 m under ermet. Avslutt
med samme mønsteromg som på
bolen.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på bolen. Sett et
merke i alle 4 sammenføyningene
Strikk mønster rundt som før. La omg
beg i ene sammenføyning bak.
På neste omg beg raglanfellingen.
Strikk fram til 2 m før neste
sammenføyning, ta 1 m løs av, 1 r,

trekk den løse m over, strikk 2 r sm,
gjenta dette i alle sammenføyninger =
8 m felt. Strikk og fell raglan
annenhver omg til det er felt raglan (8)
9 (9) 10 (10) 11 (11) ggr.
Sett de midterste (21) 23 (23) 23 (25)
25 (25) m på en hjelpep til halsåpning.
Strikk omg ut. Klipp av tråden.
Begynn nå i ene siden av
halsåpningen. Strikk mønster som før
fram og tilbake, samtidig som det
felles 3 m i beg av hver p hele tiden,
og raglanfellingen fortsetter som før
der det er mulig.
Strikk på denne måte til det er felt
raglan i alt (21) 22 (24) 25 (26) 27
(29) ggr på bakstykke. La de
resterende m være på p til halskant.
Halskant: Strikk opp ca (174) 180
(183) 186 (192) 195 (201) m på rundp
nr 3 langs halsåpningen. Strikk vrbord rundt 2 vr, 1 r i alt 10 omg. Fell 1
m i hvert vr felt, ved å strikke 2 vr sm.
Strikk 5 omg 1 vr, 1 r. Fell av med r og
vr m.
Montering:
Sy til under ermene.

Veiledende pinner:
Nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
27 m mønster C på p nr 3½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (240) 260 (276) 292 (310)
326 (344) m på p nr 3 og strikk rundt
1 r, 1 vr til arb måler 10 cm. Skift til p
nr 3½ og strikk 1 omg r, samtidig
som det felles (16) 20 (20) 20 (22) 22
(24) m jevnt fordelt = (224) 240 (256)
272 (288) 304 (320) m. Sett et merke
rundt 1 m i hver side (= sidem) med
(111) 119 (127) 135 (143) 151 (159)
m til hver del.
Strikk mønster etter diagram A, beg
med sidem og gjenta som vist i
diagrammet fram til neste sidem, beg
med sidem og gjenta som vist i
diagrammet fram til neste sidem. Etter
diagram A, strikkes diagram B som
gjentas hele tiden, samtidig når arb
måler 30 cm beg sidefellinger. *Strikk
sidem, 2 r sm, strikk til det gjenstår 2
m før neste sidem, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over*. Gjenta fra *-*
= 4 m felt. Gjenta fellingen hver 4. cm
til det er felt i alt 5 ggr = 20 m felt =
(204) 220 (236) 252 (268) 284 (300)
m igjen. Gjenta sidefellingene hver 3.
cm (0) 3 (4) 4 (4) 4 (4) ggr til = (204)
208 (220) 236 (252) 268 (284) m. Når
arb måler 49 cm, strikkes mønster
etter diagram C (tilpass slik at
mønsteret fortsetter). Strikk diagram C
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