Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 14

JAKKE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Jakke med struktur og broderi
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (56) 60
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (250) 300 (350)
350 (400) 450 gram
Til broderi:
Cerise 4627: 50 gram alle str
Petrol 6554: 50 gram alle str
Hvit 1002: 50 gram alle str
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K300973
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strikkefasthet:
19 m mønsterstrikk på p nr 5 = 10
cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (116) 120 (128) 136
(144) 156 m med lys lyng på rundp
nr 4½, og strikk 6 cm vr-bord frem
og tilbake (1. p = vr-siden) 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm. På siste p fra
vr-siden økes (1) 3 (3) 3 (3) 1 m
jevnt fordelt = (117) 123 (131) 139
(147) 157 m.
Sett et merke i hver side med (28)
29 (31) 33 (35) 37 m til hvert
forstykke, og (61) 65 (69) 73 (77)
83 m til bakstykke.

Skift til rundp nr 5, og strikk videre
med denne inndeling:
Strikk 1 kantm, 2 m diagram A,
diagram B (20 m – øk til 24 m på
1. p), (71) 77 (85) 93 (101) 111 m
diagram A, diagram B, 2 m
diagram A (strikk de 2 siste m i
diagrammet), 1 kantm.
Strikk til arb måler (28) 31 (34) 37
(40) 43 cm.
Fell 2 m i hver side (1 m på hver
side av merket), og strikk hver del
for seg.
Bakstykke:
= (59) 63 (67) 71 (75) 81 m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster etter diagram A.
Fell ytterligere 2,1,1 m i hver side
annenhver p til ermehull.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 58 cm. Sett de midterste (17)
17 (19) 19 (21) 23 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell videre mot nakken annenhver
p 1,1 m = (15) 17 (18) 20 (21) 23
skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(56) 60 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (31) 32 (34) 36 (38) 40 m.
Fortsett frem og tilbake med
inndeling som før, og fell
ytterligere 2,1,1 m i siden
annenhver p til ermehull. Strikk til
arb måler (34) 38 (42) 46 (50) 54
cm.
Fell (4,2,1,1) 4,1,1,1 (4,2,1,1)
4,2,1,1 (5,2,1,1) 5,2,1,1 m til hals,
samtidig som det strikkes 2 m sm

2 ggr = (17) 19 (20) 22 (23) 25
skulderm.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(56) 60 cm.
Fell av, samtidig som det strikkes
2 m sm 2 ggr.
Venstre forstykke
Strikkes som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40
m med lys lyng på strømpep nr
4½, og strikk 6 cm vr-bord rundt, 2
r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
mønster
etter
diagram
A,
samtidig som det økes 2 m midt
under erme.
Gjenta økningene hver (2.) 2.
(2½.) 2. (2½.) 2½. cm til i alt (46)
50 (54) 58 (60) 64 m.
Strikk til arb måler (23) 26 (29) 32
(35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 2 m midt under erme, og strikk
videre frem og tilbake.
Fell ytterligere 2,1,1 m i hver side
annenhver p.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (60) 64 (68) 72 (76)
80 m langs halsen (inkl m på hj.p)
med lys lyng på rundp nr 4½. Mtallet må være delelig med 4.
Strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med
1 kantm.

Venstre forkant:
Strikk opp ca (108) 112 (116) 120
(124) 128 m langs forkanten med
lys lyng på rundp nr 4½. M-tallet
må være delelig med 4.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) Strikk 1
kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med (6) 6 (6) 7 (7) 7 knapphull
jevnt fordelt, det øverste 2 cm fra
kanten, det nederste 3 cm fra
kanten.
Knapphull: Strikk 2 m sm, 2 kast, 2
m sm. På neste p strikkes foran og
bak i kastet.
Sy i knapper.
Broder
mille-fleur
sting
og
knapphulls knuter på forstykker og
ermer (se foto).

LUE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (100) 100 (150)
gram
Til broderi:
Cerise 4627: 50 gram alle str
Petrol 6554: 50 gram alle str
Hvit 1002: 50 gram alle str
Eller rest fra jakken
Legg opp 26 m med lys lyng på
liten rundp nr 5, og strikk (42) 46
(50) cm frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) Strikk 1 kantm, 2 r, 9 vr,
2 r, 9 vr, 2 r, 1 kantm. Strikk
diagram B (beg på 2. p i
diagrammet) innenfor 1 kantm i
hver side.
Fell av.
Sy sm opplegg- og avfellingskant.
Strikk opp (80) 88 (96) m med lys
lyng på liten rundp nr 5 rundt
kanten, og strikk 2 cm mønster
rundt etter diagram A.
Skift til rundp nr 4½ og strikk 1 cm
2 r, 2 vr. Strikk 3 cm glattstrikk til
brettekant.
Fell av.
Strikk opp (80) 88 (96) m med lys
lyng på liten rundp nr 5 rundt den

andre kanten, og strikk mønster
rundt etter diagram A.
Strikk til arb måler ca (22) 25 (27)
cm, eller ønsket lengde.
Strikk 2 r sm omg rundt = (40) 44
(48) m.
Strikk 2 r m omg rundt = (20) 22
(24) m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram godt og fest
tråden.
Lag en dusk med lys lyng.
Sy dusken fast i toppen på luen.
Broder
mille-fleur
sting
og
knapphulls knuter (se foto).

