Nr 6

det økes (5) 5 (5) 5 (7) m jevnt
fordelt.
Fell 5 m midt under erme. Strikk et
erme til på samme måte.

BOLERO
Hefte 1303, Barn mix
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 78 (82) cm
Hel lengde: (30) 33 (36) 38 (40) cm
Ermelengde: (4) 4 (5) 5 (5) cm,
eller ønsket lengde.
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (89) 95 (101) 109 (115)
m på rundp nr 6, og strikk (4) 4 (5)
5 (5) cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 1 vr,
*1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantm.
Strikk 1 kantm, 1 r, 1 vr (= kant),
strikk glattstrikk til det gjenstår 3 m,
1 vr, 1 r, 1 kantm (= kant).
Strikk med denne inndelingen til
arb måler (17) 19 (21) 22 (23) cm.
Sett et merke rundt en m i hver
side med (43) 45 (49) 53 (55) m til
bakstykke og (22) 24 (25) 27 (29)
m til hvert forstykke.
Fell 5 m i hver side til ermehull (=
merkem + 2 m på hver side). Legg
arb til side og strikk ermene.

Raglan felling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 6 = (139)
149 (163) 175 (189) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
med kant i hver side som før.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
*Strikk til 3 m før merke, ta 1 kast
på p, 3 r sm, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk til 2 m
før neste merke, 2 r sm, ta 1 m løs
av, 2 r sm, trekk den løse m over,
ta 1 kast på p*, gjenta fra *-*, strikk
p ut.
Gjenta fellingene annenhver p (9)
10 (11) 12 (13) ggr.
Sett 4 m på en hj.p i hver side til
hals, fortsett å felle til raglan til i alt
(12) 13 (14) 15 (16) ggr samtidig
som det settes (2,1) 2,1 (2,2) 3,2
(3,2) m på en hj.p i hver side
annenhver p.
Halskant:
Sett alle m inn på rundp nr 6 og
strikk 1 p glattstrikk samtidig som
m-tallet reguleres til ca (45) 45 (47)
49 (49) m.
Strikk (4) 4 (5) 5 (5) cm vr-bord
som nede på boleroen.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Tvinn 2 snorer a ca 40 cm ferdig
tvunnet. Lag 2 dusker diameter ca
6 cm. Fest duskene i enden på
snorene og sy snorene fast der
halskanten beg.

Ermer:
Legg opp (30) 32 (36) 38 (40) m på
strømpep nr 6 og strikk (4) 4 (5) 5
(5) cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Strikk
1 omg glattstrikk, samtidig som
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