Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 6

"SNØHVIT"
Hefte 1401, Sisu
Vest med flettemønster og sløyfer
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 66 (71) 75 (80) 84 cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (50) 52
cm
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram
= ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, MANDARIN PETIT,
MINI DUETT
NB!
Velger
du
et
annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1001: (200) 250 (300) 300 (350)
400 gram
Tilbehør:
2 knapper
Hjelmtvedt K310744
Ca 120 cm satengbånd, 15 mm
bredde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk og 24 m mønster på p
nr 5 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Vesten strikkes med dobbelt garn
For- og bakstykke:
Legg opp (112) 116 (124) 132 (140)
148 m med dobbelt garn på rundp nr
5.
Strikk (8) 10 (10) 12 (12) 14 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Beg fra r-siden og strikk glattstrikk og
mønster slik:
1 kantm, 4 m glattstrikk, diagram A,
strikk glattstrikk til det gjenstår 19 m,
strikk diagram A, 4 m glattstrikk og 1
kantm = (124) 128 (136) 144 (152)
160 m.
Sett et merke i hver side med (34) 35
(37) 39 (40) 43 m til hvert forstykke og

(56) 58 (62) 66 (72) 74 m til
bakstykke.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (25) 28 (31) 34 (35) 36 cm.
Del arb ved merkene, og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (56) 58 (62) 66 (72) 74 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake med 1
kantm i hver side til arb måler (36) 40
(44) 48 (50) 52 cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (34) 35 (37) 39 (40) 43 m.
Strikk glattstrikk og diagram A frem
og tilbake med 1 kantm i hver side til
arb måler ca (26) 30 (34) 36 (39) 41
cm.
Strikk videre glattstrikk og diagram B
over diagram A innenfor 1 kantm i
hver side til arb måler (30) 34 (37) 41
(43) 45 cm. Strikk som før, samtidig
som det felles til hals mot forkant slik:
Fell i beg på hver p fra r-siden (3,2,2)
3,2,2 (3,2,2) 5,2,2 (5,2,2) 5,2,2 m. Fell
på neste p slik:
*Ta 1 m løst av, 2 r sm, trekk den løse
m over*. Gjenta fellingen på neste p
fra r-siden.
Fell til slutt annenhver p (1) 1 (1,1) 1,1
(1,1,1) 1,1,1 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48 (50)
52 cm.
Fell til slutt fra r-siden slik:
Strikk 2 r sm i alt 3 ggr, samtidig som
det felles av, og fell av de resterende
m.
Venstre forstykke:
= (34) 35 (37) 39 (40) 43 m.
Strikk som høyre forstykke, men fell til
hals fra vr-siden.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Ermer:
Beg midt under erme og strikk opp
(48) 52 (56) 60 (64) 68 m med dobbelt
garn på strømpep nr 5 rundt

ermehullet.
Strikk 1 omg vr, 6 omg vr-bord rundt
slik: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 1 r.
Sett et merke midt under erme. Strikk
resten av erme frem og tilbake med
forkortede rekker slik: Strikk til det
gjenstår 5 m før merke, vend, strikk til
det gjenstår 5 m før merke i den
andre siden.
*Vend, strikk til det gjenstår 4 m mer
før merke, vend, strikk til det gjenstår
4 m mer før merke i den andre siden*,
gjenta fra *-* til det gjenstår (14) 18
(14) 18 (14) 18 m.
Fell av på neste omg slik:
Strikk 1 omg vr-bord over alle m, men
strikk 2 m vr sm over hvert felt med vr
m, samtidig som det felles av = (36)
39 (42) 45 (48) 51 m.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp
over hver 4. m/p med dobbelt garn på
rundp nr 5 langs forstykke.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 1 p r tilbake = 1 rille.
Strikk 6 p vr-bord slik:
1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 1
knapphull på 4. p (= r-siden) slik:
Strikk til det gjenstår 9 m, fell 2 m som
legges opp igjen på neste p, og strikk
p ut.
Halskant:
Strikk opp ca 9 m pr 5 cm langs
halsen, også langs forkantene med
dobbelt garn på rundp nr 5.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk som venstre forkant, men med
1
knapphull
over
det
øvrige
knapphullet på 4. p.
Fell av med r og vr m.
Trekk et satengbånd gjennom flettene
på hvert forstykke, og knytt en sløyfe
nederst, se foto.

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

