Nr 12

Samtidig når arb måler (14) 16
(17) 18 (19) 20 cm felles 4 m i
hver side til ermehull (= 2 m på
hver side av merket).
Strikk hver del ferdig for seg.

BOLERO
Oppskrift: Sandnes Garn
Hefte: 1308 Mandarin Medi

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76) 80
cm
Hel lengde: (26) 29 (31) 33 (35) 37
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO

Bakstykke:
= (56) 58 (64) 68 (72) 76 m.
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk, og fell ytterligere i hver
side annenhver p 2,1,1,1 m.
Når arb måler (24) 27 (29) 31 (33)
35 cm, fell av de midterste (22) 24
(26) 28 (32) 32 m til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver p ved
nakken 2,1 m = (9) 9 (11) 12 (12)
14 skulderm.
Strikk til arb måler (26) 29 (31) 33
(35) 37 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Tilbehør:
Silkebånd

Høyre forstykke:
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke, samtidig som
v-hals fellingen fortsetter til det
gjenstår (9) 9 (11) 12 (12) 14
skulderm.
Strikk til arb måler (26) 29 (31) 33
(35) 37 cm.
Sett m på en hj.p.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4

Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.

Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Ermer:
Legg opp (30) 30 (36) 36 (42) 42
m på strømpep nr 3½, og strikk vrbord rundt etter diagram, tell ut fra
midt på erme hvor mønsteret beg.
Skift til strømpep nr 4, og fortsett
med glattstrikk, samtidig som det
økes 2 m midt under erme.
Gjenta økningene hver (2.) 2.
(2½.) 2½. (3.) 2½. cm i alt (9) 11
(10) 12 (11) 13 ggr = (48) 52 (56)
60 (64) 68 m.
Strikk til erme måler (23) 26 (29)
32 (35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 m midt under erme.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles ytterligere
i
hver
side
annenhver
p
2,1,1,1,1,1,2,3,4 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Garnmengde:
Gul 2000: (150) 150 (200) 200
(250) 250 gram

Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (114) 120 (132) 138
(144) 156 m på rundp nr 3½, og
strikk vr-bord frem og tilbake etter
diagram, innenfor 1 kantm i hver
side.
Sett et merke i hver side med (27)
29 (32) 33 (34) 38 m til hvert
forstykke, og (60) 62 (68) 72 (76)
80 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 4, og strikk
glattstrikk, samtidig som det felles
til v-hals fra r-siden i hver side slik:
Strikk 1 kantm, 2 vridd r sm, strikk
til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm.
Gjenta fellingene annenhver cm i
alt (11) 12 (13) 14 (15) 16 ggr.

Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3½ langs høyre forstykke, nakke
og ned langs venstre forstykke.
Strikk 1 p r tilbake, fortsett med 4
cm glattstrikk frem og tilbake.
Fell av.
Brett kanten til på vr-siden, og sy
til med løse sting i den r p.
Trekk et silkebånd i løpegangen.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
For- og halskant:

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

