Kit nr 87
Pippigenser med raglan
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (75) 80 (84)
90 cm
Hel lengde: (38) 40 (44) 47 (50)
53 cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 34
(36) 38 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (300) 300 (350) 350
(400) 450 gram
Blå 6863: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Rød 4063: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (86) 92 (98) 104 (110)
118 m med natur på p nr 6 og
strikk vrangbord (1 r, 1 vr) rundt
til arbeidet måler 3 cm. Skift til p
nr 7 og strikk glattstrikk.
Del inn arb med (43) 46 (49) 52
(55) 59 m på hvert stykke.
Strikk 5 omg glattstrikk.
Stikk mønster etter diagram.
Strikk til arb måler (23) 25 (26)
28 (31) 33 cm.
Fell 6 m i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32)
34 m med natur og strømpep nr
6.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 3
cm, som på bolen.
Skift til p nr 7 og strikk (7) 1 (3)
7 (1) 4 omg glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram,
beg ved pil for rett str.
Samtidig som det økes 2 m midt
under ermet. Gjenta denne
økingen ca hver 2 ½ cm til i alt
(38) 40 (44) 46 (48) 50 m.

De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (25) 29
(32) 34 (36) 38 cm.
OBS: Pass på å avslutte med
samme omg som på bolen.
På siste omg felles 6 m midt
under ermet.
Legg arb til side.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (138)
148 (162) 172 (182) 194 m.
Fortsett med mønster.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk 1 omg over alle m.
På neste omg beg raglanfelling.
Strikk til det gjenstår 3 m før
sammenføyningen, ta 1 m løst
av, strikk 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, strikk 2 m r sammen.
Gjenta denne fellingen ved hver
sammenføyning (= 8 m felt).
Gjenta fellingene annenhver p til
arbeidet måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
cm før hel lengde.
Fell for halsåpning. Fell først de
(10) 10 (12) 12 (14) 14
midterste m på forstykket. Strikk
fram og tilbake og fell 2 m i beg
av hver p til arb måler hel
lengde,
samtidig
som
raglanfellingen fortsetter som
før. Fell av.
Halskant: Strikk opp m rundt
halsåpningen med natur på liten
rundp nr 6, ca (52) 54 (60) 62
(66) 68 m.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr, ca 3
cm.
Fell av med r og vr m
Montering:
Sy sammen under ermene, og
fest alle tråder.

Lue
Størrelse:
(2- 4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Rød 4063: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp (52) 56 (60) m på p nr
6 og strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til
arb måler (8) 8 (10) cm.
Strikk 1 omg glattstrikk samtidig
som det økes jevnt fordelt til
(63) 72 (81) m.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(18) 20 (22) cm.
Nå beg felling: Strikk *7 m r, 2
m vridd r sammen* Gjenta fra ** hele omg = (56) 64 (72) m.
Gjenta fellingen annenhver p
med
1
m
mindre mellom
fellingene for hver gang til det
gjenstår (14) 16 (18) m.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og stram til.
Fest tråden godt.

