Kit nr 88
Rillestrikket genser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 6 (75) 78 (82)
85 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54)
56 cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes soft alpakka (80 %
babyalpakka, 20 % akryl, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (150) 150 (200)
250 (300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Strikkefasthet:
12 m rillestrikk på p nr 7 = 10
cm
Bakstykke:
Legg opp (40) 40 (44) 48 (48)
52 m på rundp nr 6, og strikk 4
cm vr-bord frem og tilbake 2 r, 2
vr.
Skift til rundp nr 7 og strikk r
frem og tilbake (= riller),
samtidig som det på 1. p økes
(1) 3 (3) 1 (3) 1 m = (41) 43
(47) 49 (51) 53 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46)
50 (54) 56 cm.
Fell av.
Forstykke:
Legg
opp
og
strikk
som
bakstykke til arb måler (33) 37
(41) 44 (48) 50 cm.
Fell de midterste (9) 11 (11) 13
(13) 13 m til hals.
Fell videre annenhver p mot
halsen 1,1,1 m = (13) 13 (15)
15 (16) 17 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46)
50 (54) 56 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (16) 16 (20) 20 (24)
24 m på rundp nr 6, og strikk 4
cm vr-bord frem og tilbake 2 r, 2
vr.
Skift til rundp nr 7 og strikk r
frem og tilbake (= riller),
samtidig som det økes 1 m i
hver side ca hver (3.) 3. (4.) 4.
(5.) 4½. cm til i alt (28) 30 (32)
34 (36) 38 m.
Strikk til arb måler (23) 26 (29)
32 (35) 38 cm, eller ønsket
lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Sy sm erme og sidesømmene i
ett.

