Nr 6
Kjole med flettemønster
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (67) 70 (74) 79
cm
Vidde nederst: ca (88) 94 (100)
106 (112) 118 cm
Hel lengde: (44) 48 (53) 59 (65) 71
cm
Ermelengde: (7) 7 (8) 8 (9) 9 cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet petrol 7212/mørk sjøgrønn
6526: (200) 250 (300) 300 (350)
400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Heklenål nr 2½

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
1 rille rundt:
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang
rett
Skjørt:
Begynn midt bak, og strikk frem og
tilbake på tvers med forkortede
rekker.
Legg opp (74) 82 (90) 104 (115)
128 masker på rundpinne nr 3 og
strikk slik (fra rettsiden): (50) 55
(60) 71 (79) 89 masker rett, sett et
merke, strikk (17) 20 (23) 26 (29)

32 masker rett, diagram A (= 6
masker økt), 1 rett = (80) 88 (96)
110 (121) 134 masker. Vend,
strikk 1 rett, diagram A, strikk rett
pinnen ut.
Fortsett med riller, diagram A og
forkortede rekker slik:
1. og 2. pinne: Strikk til merke,
vend, 1 kast, ta første maske løs
av, strikk pinnen ut.
På neste pinne strikkes kastet og
den løse masken rett sammen for
å unngå hull.
3. og 4. pinne: Strikk til diagram,
vend, 1 kast, ta første maske løs
av, strikk pinnen ut.
5. - 8. pinne: Strikk over alle
maskene.
Gjenta 1. - 8. pinne til arbeidet
måler (58) 62 (67) 70 (74) 79 cm,
målt fra øverst langs fletten.
Fell løst av, samtidig som alle
maskene over fletten strikkes
sammen 2 og 2.
Sy oppleggs- og avfellingskant
sammen kant i kant midt bak.
Begynn midt bak og strikk opp fra
rettsiden 1 maske i hver rille på
rundpinne nr 2½ øverst langs
fletten. Strikk 1 pinne vrang,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (156) 168 (180) 188
(200) 212 masker. Skift til
rundpinne nr 3 og strikk (3) 3 (4) 4
(5) 5 cm glattstrikk.
Fell til ermehull slik:

Strikk (33) 36 (39) 41 (44) 47
masker rett, fell 12 masker, strikk
(66) 72 (78) 82 (88) 94 masker
rett, fell 12 masker og strikk
pinnen ut.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (48) 51 (54) 57 (63) 66
masker på strømpepinne nr 2½,
strikk 3 riller rundt, samtidig som
det på siste omgang økes (16) 17
(18) 19 (21) 22 masker jevnt
fordelt. Øk etter hver 3. maske ved
å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett = (64) 68
(72) 76 (84) 88 masker.
Skift til strømpepinne nr 3 og
fortsett med glattstrikk. Sett et
merke der omgangen begynner.
Strikk til arbeidet måler (7) 7 (8) 8
(9) 9 cm.
Fell 12 masker midt under ermet
(= 6 masker på hver side av
merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte
maskene på for- og bakstykke =
(236) 256 (276) 292 (320) 340
masker.
Sett et merke rundt 6 masker i
hver sammenføying, som strikkes
med diagram B, de øvrige
maskene
strikkes
i
glattstrikk.

Etter første omgang er det (252)
272 (292) 308 (336) 356 masker.
Fell til raglan slik:
Strikk til 2 masker før hvert
mønster, 2 rett sammen, strikk
diagram B, ta 1 maske løs av, 1
rett, trekk den løse maske over.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt (15) 17 (18) 18 (19)
20 ganger.
Sett de midterste (16) 16 (18) 18
(20) 20 maskene på forstykke på
en hjelpepinne til hals og strikk
omgangen rundt.
Klipp av tråden og begynne på ny
ved halsen.
Strikk frem og tilbake, fell 1 maske
i begynnelsen på hver pinne til
hals, samtidig som det felles til
raglan som før til det er felt i alt
(18) 20 (22) 23 (25) 27 ganger på
bakstykke. Fell på siste pinne ved
å strikke 2 og 2 masker rett
sammen over alle flettene = 4
masker felt i hver sammenføyning.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (92) 96 (100) 108
(120) 122 masker rundt halsen, på
rundpinne
nr
2½,
inkludert
maskene fra hjelpepinnen.
Strikk 3 riller rundt, samtidig som
det på siste omgang felles av.
Hekle 1 omgang fm, og 1 omg
krepsem med heklenål nr 2½ rundt
hals, ermer og nede på kjolen.

