Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 13

Fell 8 m i hver side (4 m på hver side
av merkene) til ermehull.
Legg arb til side, og strikk ermer.

VEST
Hefte 1210, Mix dame
Vest med rundt bærestykke
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (94) 101 (109) 116
cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 60 (61) 62 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes mini
duett
Garnmengde:
Blågrå 6071: (250) 250 (300) 350
(350) 400 gram
Koks 1088: 50 gram alle str
Hvit 1001: 50 gram alle str
Lys blå 6511: 50 gram alle str
Tilbehør:
(8) 8 (8) 9 (9) 9 knapper
Hjelmtvedt K251509
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Ermer:
Legg opp (78) 80 (82) 84 (86) 88 m
med blågrå på strømpep nr 2½ og
strikk 4 cm vr-bord rundt 1 vridd r, 1
vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk 4 omg
glattstrikk. Fell 8 m midt under erme.
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (333) 353 (377) 401 (425) 449 m.
Strikk 2 omg glattstrikk, og sett et
merke i hver sammenføyning.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 3 m før merke, ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over, 2 r, 2 r sm
= 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p i alt (4)
5 (5) 5 (5) 5 ggr = (301) 313 (337) 361

(385) 409 m.
Strikk (6) 6 (6) 8 (8) 10 p glattstrikk,
deretter mønster etter diagram, og
fell som diagrammet viser = (151) 157
(169) 181 (193) 205 m. Skift til blågrå
og strikk (6) 6 (8) 8 (10) 10 omg
glattstrikk, samtidig som det på 2.
omg felles 12 m jevnt fordelt = (139)
145 (157) 169 (181) 193 m. Fell av
oppklippsm, og sett de resterende m
på en hj.p til halskant.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer midt foran
og klipp opp mellom sømmene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med blågrå på
rundp nr 2½. M-tallet må være delelig
med 2+1 m. Strikk ca 3 cm vr-bord
frem og tilbake slik: (1. p = vr-siden)
*1 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 r. På r-siden strikkes *1 vr,
1 vridd r*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
1 vr.
Høyre forkant strikkes som venstre,
men med (8) 8 (8) 9 (9) 9 knapphull
jevnt fordelt etter 1½ cm. Det
nederste ca 2 cm fra kanten, det
øverste i halskanten som strikkes til
slutt.
Knapphull: Fell 3 m, som legges opp
igjen på neste p.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Ta m fra hj.p og strikk opp m ca 7 m i
hver side over forkantene = ca (153)
159 (171) 183 (195) 207 m. M-tallet
må være delelig med 2+1. Strikk vrbord som på forkantene, husk
knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.
Sy i knapper.

For- og bakstykke:
Legg opp (237) 253 (273) 293 (313)
333 m med blågrå på rundp nr 3 og
strikk 2½ cm glattstrikk frem og
tilbake, 1 p r fra vr-siden til brettekant.
Alle videre mål tas fra her.
Legg opp 5 nye m til oppklippsm.
Oppklippsm er ikke med i oppgitt mtall, eller mønster.
Fortsett med glattstrikk rundt, og sett
et merke i hver side med (57) 61 (66)
72 (76) 82 m til hvert forstykke, og
(123) 131 (141) 149 (161) 169 m til
bakstykke.
Strikk til arb måler 5 cm. Fell ved hvert
merke slik: Strikk til 3 m før merke, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over,
2 r, 2 r sm = 4 m felt.
Gjenta fellingene hver 5 cm til i alt
(209) 225 (245) 265 (285) 305 m.
Strikk til arb måler (37) 38 (38) 39 (39)
40 cm.
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KNESTRØMPER
Størrelse:
(S/M) L/XL
Garnmengde:
Blågrå 6071: (150) 150 gram
Koks 1088: 50 gram alle str
Hvit 1001: 50 gram alle str
Lys blå 6511: 50 gram alle str
Legg opp (80) 90 m med blågrå på
strømpep nr 2½ og strikk 4 cm vr-bord
rundt 1 vridd r, 1 vr. Skift til strømpep
nr 3, strikk 1 omg r, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (86) 98 m. Første
m er merkem og strikkes hele tiden vr,
og er ikke med i mønster.
Strikk 4 omg glattstrikk, deretter
mønster etter diagram. Skift til blågrå
og strikk glattstrikk til arb måler (22)
26 cm. Fell 1 m på hver side av
merkem midt bak hver 4. omg til det
gjenstår (64) 68 m. Strikk til arb måler
ca (43) 48 cm, eller ønsket lengde før
foten.
Strikk hæl over de bakerste (34) 36
m. Strikk 6 cm glattstrikk frem og
tilbake.
Fell slik: Strikk til (9) 10 m gjenstår i
den ene siden, vend og strikk til (9) 10
gjenstår i den andre siden. Vend og
strikk til 1 m før forrige vending, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over.
Vend og strikk til 1 m før vendingen i
den andre siden, strikk 2 vr sm.
Fortsett å felle på denne måte til alle
sidem er felt.
Strikk opp (16) 17 m på hver side av
hælen. Strikk glattstrikk rundt over alle
m, samtidig som det felles 1 m i hver
side til det gjenstår (64) 68 m.
Strikk til foten måler ca (20) 22 cm,
eller ønsket lengde.
Sett et merke i hver side med (32) 34
m til over- og underdel. Fell for tå ved
hvert merke slik: Strikk til 2 m før
merket, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r sm.
Fell på denne måten annenhver omg
(7) 8 ggr, deretter hver omg til det
gjenstår 8 m. Klipp av tråden m og
fest godt.
Strikk en strømpe til på samme måte.
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