Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 4

TOPP
Hefte 1311, Line
Topp med lange masker
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (106) 112 (118) 124
cm
Hel lengde: (55) 56 (57) 58 cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2741: (250) 300 (350) 400
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Mønster:
1. p: (r-siden) Strikk r.
2. p: Strikk r.
3. p: Strikk r.
4. p: Strikk r og ta 2 kast etter hver
m, unntatt siste m.
5. p: Strikk r, samtidig som kastene
slippes ned.
Gjenta 2.- 5. p.
For- og bakstykke:
Legg opp (212) 224 (236) 248 m
på rundp nr 3½, og strikk 10 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4, og fortsett med
glattstrikk.
Strikk til arb måler (36) 36 (37) 37
cm.
Del arb med (106) 112 (118) 124 m
til for- og bakstykke, og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk (5) 6 (6) 6 cm glattstrikk,
samtidig som de 2 ytterste m i
hver side strikkes r på alle p.
Fortsett slik fra r-siden: (4) 2 (3) 2 r,
*1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* i alt (7) 8

(8) 8 ggr, *2 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
i alt (14) 15 (16) 18 ggr, *1 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* i alt (7) 7 (8) 8
ggr, (4) 5 (3) 2 r = (78) 82 (86) 90
m.
Strikk 1 p vr fra vr-siden.
Fortsett
med
mønster
til
ermehullet måler (19) 20 (20) 21
cm.
Slutt med 2. p, samtidig som de
midterste (46) 46 (48) 48 m felles til
nakke.
Sett (16) 18 (19) 21 skulderm på
en hj.p.
Forstykke:
Strikkes som bakstykke.
Montering:
Legg skulderm fra hver p sammen
r-side mot r-side, og strikk 1. m fra
hver p sm, samtidig som det felles
av.

