Nr 10
Kayla
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 94 (101) 109 (116)
cm
Hel lengde: (76) 77 (78) 79 (80) 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:
Pudder rosa 3511: (300) 350 (400)
450 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne eller parpinner nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker perlestrikk pinne nr 5 =
10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1
rett.
2. pinne: Strikk rett over vrang,
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.
Bakstykke:
Legg opp (71) 75 (81) 87 (93)
masker på pinne nr 5, og strikk
perlestrikk frem og tilbake til
arbeidet måler 58 cm.
Fell til ermehull slik: *Strikk 3 rett
sammen, strikk perlestrikk til det
gjenstår 3 masker, strikk 3 rett
sammen. Strikk 1 pinne uten
felling* = 4 masker felt.
Gjenta fra *-* ytterligere 2 ganger =
(59) 63 (69) 75 (81) masker.
Strikk til arbeidet måler ca (74) 75
(76) 77 (78) cm.
Fell de midterste (19) 21 (23) 25
(27) maskene til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell videre 1,1 maske mot nakken.
Strikk til arbeidet måler (76) 77 (78)
79 (80) cm.

Fell av (18) 19 (21) 23 (25)
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arbeidet måler (69) 70 (71) 72
(73) cm (husk ermehull).
Fell de midterste (9) 11 (11) 13 (15)
maskene til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver
pinne (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) masker.
Strikk til arbeidet måler (76) 77 (78)
79 (80) cm.
Fell av (18) 19 (21) 23 (25)
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy sammen
ca (14) 15 (16) 17 (18) cm i sidene
kant i kant med splitt nede, se foto.
Hals:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne rundt halsen på liten
rundpinne nr 5.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk ca 20 cm vrangbord 2 rett, 2
vrang.
Fell av i vrangbord.

