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FINLANDSHETTE
Hefte 1410, Alpakka barn
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4-6 år
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

strikkes diagram over disse (28)
35 m, slutt med (26) 28 m vr-bord.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (24) 26 cm.
Fell de ytterste (26) 28 m i hver
side
løst
av,
og
strikk
flettemønster over de resterende
(28) 35 m til arb måler samme
lengde som avfellingskantene i
hver side.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy pent til langs hver side.
Kant rundt hetten:
Strikk opp (94) 104 m rundt hetten
på rundp nr 2½, og strikk 2 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.

Garnmengde:
Ny oker 2355: 100 gram, alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
Mønster til krave:
Strikk rundt.
1. omg: *6 vr, 1 r*, gjenta fra *-*
omg rundt.
2. omg: *6 vr, ta 1 m løs av*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg.
Legg opp (161) 175 m på rundp nr
3½, og strikk 2 cm mønster til
krave.
Fell ved å strikke 3. og 4. m vr sm i
hver felt med vr m = (138) 150 m.
Strikk mønster som før, men med
5 vr m til arb måler 5 cm.
Fell ved å strikke 2. 3. og 4. m vr
sm i hvert felt med vr m = (92) 100
m. Strikk som m viser til arb måler
7 cm.
Skift til rundp nr 2½, og strikk
ytterligere (7) 8 cm.
Skift til rundp nr 3½.
Sett de midterste (19) 21 m på en
hj.p, og strikk frem og tilbake over
de resterende (73) 79 m slik:
Strikk (26) 28 m vr-bord, øk jevnt
fordelt til (28) 35 m over de neste
(21) 23 m, samtidig som det
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