Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Hefte 1212, nr 15
Tunika med raglanfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (65) 69 (73) 76
(82) cm
Hel lengde: (45) 49 (53) 57 (61) 65
(69) cm
Garn:
sandnes alpakka (100 % alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, sandnes duo
Garnmengde:
Lyng 4853: (150) 150 (200) 200 (250)
300 (300) gram
Natur 1012: (50) 50 (50) 50 (50) 100
(100) gram
Lys lyng 4622: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Liten rundp nr 3 og 3½ til halskant
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 160 (180) 200 (200)
220 (220) m med lyng på rundp nr 3,
og strikk (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) omg vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3½, og strikk mønster
etter diagram A, B og C. Strikk
deretter 1 omg glattstrikk med lyng.
For å få mønsteret likt til hver side,
flyttes omg beg på noen av str slik:
Strikk (5) 0 (5) 0 (0) 5 (5) m, sett et
merke rundt neste m = sidem, sett et
merke rundt 1 m i den andre siden
med (69) 79 (89) 99 (99) 109 (109) m
til hver del.
Omg beg ved første sidem.
Strikk 1 omg og fell (0) 4 (8) 8 (0) 12
(0) m jevnt fordelt = (140) 156 (172)
192 (200) 208 (220) m. Strikk
glattstrikk til arb måler 20 cm.
På neste omg felles ved sidem slik:
Strikk til 2 m før første sidem, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r
(= sidem), 2 r sm. Gjenta dette ved
det andre sidem = 4 m felt.
Gjenta fellingen hver (5) 3 (2½) 2
(2½) 2½ (3) cm til det er felt i alt (3) 5
(7) 10 (10) 10 (10) ggr = (128) 136
(144) 152 (160) 168 (180) m. Strikk til

arb måler (32) 35 (38) 41 (44) 47 (50)
cm.
Strikk mønster etter diagram C,
samtidig som det på siste omg felles
11 m i hver side til ermehull (= sidem
+ 5 m på hver side).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) 56 (60) 64 (68)
m med lyng på strømpep nr 3 og
strikk vr-bord som nede på for- og
bakstykke.
Skift til strømpep nr 3½, strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes 6
m jevnt fordelt.
Strikk mønster etter diagram C,
samtidig som det på siste omg felles
11 m midt under ermet.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke med lyng (= 1. omg i
diagram D) = (184) 200 (216) 232
(248) 264 (284) m.
Strikk mønster etter diagram D og fell
raglan slik: Strikk til 2 m før hver
sammenføyning, strikk 2 r sm, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over = 8
m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg til
det er felt i alt (5) 6 (7) 8 (9) 10 (11)
ggr. Fell de midterste (11) 13 (13) 15
(15) 17 (17) m til hals, og strikk omg
rundt. Klipp av tråden. La p beg foran,
strikk mønster som før frem og
tilbake, samtidig som det felles 3 m i
beg på hver p og raglanfellingen
fortsetter som før der det er mulig.
Strikk og fell på denne måte til det er
felt i alt (12) 14 (16) 17 (19) 20 (22)
ggr på bakstykke. La m være på p til
halskant.
Halskant:
Strikk opp ca (108) 116 (120) 128
(132) 136 (140) m rundt halsen med
lyng på liten rundp nr 3½, inkl m fra
hj.p. M-tallet må være delelig med 4.
Strikk mønster etter diagram C,
samtidig som m-tallet reguleres på
siste omg til (92) 96 (100) 104 (108)
112 (116) m.
Skift til p nr 3, strikk 1 omg r med lyng,
deretter (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) omg vrbord 1 r, 1 vr. Fell løst av med r og vr
m.
Montering:
Sy sm under ermene.

