Nr 14
Trinetta skjørt
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Livvidde: Ca (50) 53 (56) 59 (62)
65 cm
Vidde nederst: Ca (100) 106 (112)
118 (124) 130 cm
Hel lengde (inkludert bobler): (27)
30 (33) 36 (39) 42 cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Terrakotta 4234: (150) 150 (200)
250 (250) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3½
Strikkefasthet:
20 masker rillestrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
1 rille:
Strikk 2 pinner rett.
Begynn midt bak, og strikk frem
og tilbake på tvers med
forkortede rekker
Skjørt:
Legg løst opp (50) 56 (62) 68 (74)
80 masker på rundpinne nr 3½ og
strikk slik:
1. pinne: Strikk (16) 16 (18) 18
(20) 20 masker rett, sett et merke,
strikk rett pinnen ut.
Fortsett slik:
2. pinne: (= vrangsiden) Strikk *2
rett sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 2 masker før
merket, strikk disse rett, vend.
3. pinne: (= rettsiden) 1 kast,
strikk rett pinnen ut.
4. pinne: Strikk rett over alle
maskene, samtidig som kastet og
neste maske strikkes rett sammen
for å unngå hull.
5. pinne: Strikk 4 rett, 2 rett
sammen, 1 kast (= hullrad øverst
på skjørtet til å trekke snor
gjennom), strikk rett pinnen ut.

6. pinne: Strikk rett til merket,
vend.
7. pinne: 1 kast, strikk rett pinnen
ut, strikk en boble slik: Legg opp 4
nye masker, strikk 2 pinner rett
frem og tilbake over disse 4
maskene, strikk 5 rett, trekk den
nest siste maske som ble strikket
over den siste, deretter den tredje
siste over den siste, den andre
masken over den siste og til slutt
den første masken som ble
strikket over den siste. De 4
boblemaskene felt, fortsett på
neste pinne.
8. pinne: Strikk som 4. pinne.
9. pinne: Strikk som 5. pinne.
Gjenta 2. - 9. pinne til arbeidet
måler ca (50) 53 (56) 59 (62) 65
cm øverst, slutt med 9. pinne.
Fell løst av.
Montering:
Sy oppleggs- og avfellingskanten
sammen kant i kant = midt bak.
Snor:
Klipp 2 tråder på ca 3 meter, tvinn
dem hardt sammen, brett dobbelt.
Trekk snoren gjennom hullraden
øverst på skjørtet, begynn og slutt
midt foran.
Knyt en knute i hver ende av
snoren.

