Kit nr 85
Pippigenser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 104
(110) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 (54)
cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49
(49) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Rød 4219: 50 gram alle str
Marineblå 5575: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (120) 128 (136) 144
(152) m med natur på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 3 cm. Fortsett med
glattstrikk til arb måler (5) 6 (7)
8 (9) cm. Sett ett merke i hver
side med (60) 64 (68) 72 (76) m
på hvert stykke. Strikk mønster
etter diagram A til arb måler (35)
36 (37) 38 (39) cm. Strikk fram
til 3 m før sidemerke, fell 7 m,
strikk fram til 3 m før neste
sidemerke og fell 7 m. Legg arb
til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) m
med natur på p nr 6 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler 5
cm. Første m er merkemaske, øk
på hver side av merkem den
første omgang og ca hver (3,5) 4
(4) 4 (4) cm til i alt (50) 52 (54)
56 (58) m. Strikk glattstrikk i
natur til arb måler (8) 9 (10) 11
(12)
cm.

Strikk mønster etter diagram B,
som gjentas til ermet måler ca
(46) 47 (48) 49 (49) cm, avslutt
med samme mønsteromgang
som på for- og bakstykket. Fell 7
m midt under ermet. Strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(192) 204 (216) 228 (240) m på
omgangen. Strikk en omgang
over alle m. Mønster på ermer og
bol fortsetter som før.
På neste omgang begynner
raglanfellingen. Strikk til 3 m før
første sammenføying, ta 1 m løs
av, strikk 1 r, trekk den løse m
over, 2 rett, 2 rett sammen.
Gjenta
dette
i
alle
sammenføyinger.
Gjenta
raglanfellingen
på
annenhver p til det er felt til
sammen (18) 19 (20) 21 (22)
ganger = (48) 52 (56) 60 (64)
m.
Montering:
Halskant: Strikk ribb 2 r 2 vr til
halsen måler 3 cm. Fell av med
rette og vrange m.
Sy sammen under ermene.

Lue
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram
Legg opp 68 m på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 8 cm. Strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt til 77 m. Strikk 4
omg glattstrikk. Strikk en omg
slik: *7 m r, øk 1 m*. Gjenta fra
*-* hele omg = 88 m. Strikk 4
omg glattstrikk. Strikk *8 m r, øk
1 m*. Gjenta fra *-* hele omg =
99 m. Strikk 4 omg glattstrikk.
Nå begynner felling: Strikk *7 m
r, 2 m vridd r sammen* Gjenta
fra *-* hele omg = 88 m. Gjenta
fellingen annenhver p med 1 m
mindre mellom fellingene for
hver gang til det gjenstår 11 m.
Klipp av tråden og trekk denne
gjennom m og stram til. Fest
tråden godt.

