Nr 6
Grace
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Vidde fra erme til erme: Ca 156 cm,
inkludert vrangbord
Hel lengde: 68 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Lys beige 2331: 600 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4 og 5
Strømpepinne nr 4 til ermekanter
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
Bølgemønster:
1. pinne: (= rettsiden).
Skift til pinne nr 4, strikk *4 rett, 1
kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 kast, 1
rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast*, gjenta fra
*-* slutt med 4 rett.
2. pinne: Skift til pinne nr 5, strikk
alle masker rett og slipp ned
kastene fra forrige pinne.
3. – 5. pinne: Strikk glattstrikk.
6. pinne: Strikk rett fra vrangsiden.
7. pinne: Skift til pinne nr 4, strikk
*1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 kast,
1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 4 rett*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kast.
Gjenta vekselvis 2. – 6. pinne og
1. – 7. pinne hele tiden.
For- og bakstykke strikkes hver
for seg fra erme til erme på tvers.
Husk å skifte pinnetykkelse som
beskrevet i mønster.
Vrangbord nede på ermer, for- og
bakstykke strikkes til slutt.
Kantmaske strikkes hele tiden
rett
Bakstykke:

Legg opp 30 masker på rundpinne
nr 5 og strikk 1 pinne rett fra
vrangsiden.
Strikk 15 pinner bølgemønster
frem og tilbake, innenfor 1
kantmaske i hver side.
Les oppskriften på hele bakstykke
ferdig før det strikkes videre.
Øk 1 maske innenfor 1 kantmaske
i hver side. Gjenta økningen hver 3.
cm ytterligere 4 ganger = 40
masker. De økte maskene strikkes
med bølgemønster etter hvert
som det økes.
Fortsett å øk 1 maske innenfor 1
kantmaske
hver
3.
cm
i
begynnelsen på pinnen ytterligere
11 ganger = 16 masker økt til erme
og skrå skulder.
Legg samtidig opp 4 nye masker i
slutten på hver 4. pinne i alt 13
ganger til bakstykke.
De nye maskene strikkes med
bølgemønster etter hvert som det
økes. Etter alle økningene er det
103 masker på pinnen.
Strikk til arbeidet måler 75 cm, målt
fra oppleggskant når arbeidet ligger
flatt uten å strekkes.
Sett et merke her = midt på
bakstykke.
Strikk den den andre halvdelen,
men speilvendt, fell motsvarende
økningene i sidene.
Fell løst av.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
Montering:
Begynn ved oppleggskant og sy
sammen langs oversiden av erme
og skulder innenfor 1 kantmaske,
men la det gjenstå en åpning på ca
30 cm til hals.
Sy sammen under ermene og
sidene i ett.
Ermekant:
Strikk opp 48 masker på
strømpepinne nr 4 rundt ermene.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Kant nede på for- og bakstykke:
Strikk opp ca 200 masker på
rundpinne nr 4 rundt for- og
bakstykke. Masketallet må være
delelig med 2.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Halskant:

Strikk opp ca 130 masker rundt
halsen på pinne nr 4.
Strikk 1 omgang vrang og fell av
med rette masker.

