Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 6

FLETTEGENSER
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 72 (77) 81 cm
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Petrol 6554: (250) 300 (350) 400
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk og 23 m mønster
på p nr 5½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (164) 172 m
på rundp nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr. Skift til rundp
nr 5½ og strikk slik:
*(11) 13 (13) 15 m r, (50) 50 (56)
56 m diagram, (11) 13 (13) 15 m
r, sett et sidemerke*, gjenta fra *-*.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (27) 30 (34) 37 cm.
Fell (6) 8 (8) 10 m i hver side til
ermehull (= (3) 4 (4) 5 m på hver
side av sidemerkene), og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 68 (74) 76 m.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p 1,1,1 m = (60) 62
(68) 70 m.
Strikk til ermehullet måler (14) 15
(15) 16 cm.
Sett de midterste (30) 30 (32) 32
m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (5,5,5) 5,5,6 (6,6,6)
6,6,7 m.

Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (66) 68 (74) 76 m.
Fell til ermehull som på bakstykke,
og strikk som bakstykke til arb
måler (36) 40 (44) 47 cm.
Sett de midterste (18) 18 (20) 20
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,2,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykket.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 m på
strømpep nr 4½ og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 5½, strikk 1
omg r, samtidig som m-tallet
reguleres til (32) 34 (34) 36 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem når ermet måler (7½) 6
(6) 6 cm. Gjenta økningene hver
(2½.) 3. (3.) 2½. cm i alt (8) 9 (9)
10 ggr = (48) 52 (52) 56 m.
Strikk til erme måler (27) 31 (34)
38 cm, eller ønsket lengde.

Fell (6) 8 (8) 10 m under erme (=
merkem og (2) 3 (3) 4 m på hver
side). Strikk frem og tilbake, og fell
til ermetopp 3 m i beg på de neste
(10) 10 (10) 12 p.
Fell de resterende (12) 14 (14) 10
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermer.
Halskant: Strikk opp ca (80) 84
(88) 88 m rundt halsen på p nr 4½.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk ca (11) 12 (13) 14 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

