Nr 13

PONCHO
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Hel lengde: ca
størrelser

74

cm

alle

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
og
SURI ALPAKKA (96 % baby suri
alpakka, 4 % polyamid, 50 gram =
ca 130 meter)

foran og midt bak = (21) 22
masker i hver felt mellom
merkemaskene.
Strikk glattstrikk og stripemønster
rundt.
Øk 1 maske midt foran og midt
bak ved å strikke 1 kast før og
etter
merkemaskene.
Gjenta
økningene annenhver omgang
hele tiden, samtidig som det økes
1 maske hver 4. omgang på hver
side av sidemaskene ved å ta opp
tråden mellom 2 masker og strikke
den vridd rett.
Når det er økt (4) 5 ganger i
sidene, fortsetter økningene kun
foran og bak som før til arbeidet
måler ca 74 cm, Slutt med en
mellombrun stripe.
Fell av.

Garnmengde:
ALPAKKA
Mellombrun melert 2652: (200)
200 gram
Mørk beigemelert 3151: (150) 150
gram
Gråbeige melert 2650: (100) 100
gram
SURI ALPAKKA
Bark 2652: (50) 50 gram
Sand 2521: (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5

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

Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5
= 10 cm
Stripemønster:
*10 omganger mellombrun, 1
omgang bark, 5 omganger mørk
beige, 1 omgang sand, 5
omganger gråbeige, 1 omgang
sand, 3 omganger mørk beige, 1
omgang bark*, gjenta fra *-* hele
arbeidet.
Begynn i halsen.
Legg opp (88) 92 masker med
mellombrun på rundpinne nr 5.
Strikk 1 omgang glattstrikk, og del
inn arbeidet i 4 felt. Sett et merke
rundt 1 maske i hver side, midt
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