Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 7

KJOLE
Hefte 1314, Alpakka 0-12 år
Kjole med hullmønster
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 64 (68) 72 cm
Vidde nederst: (74) 80 (86) 92 cm
Hel lengde: (50) 55 (60) 65 cm
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT
Garnmengde:
Beigemelert 2650: (200) 250 (250)
300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
1 rille rundt:
Strikk 1 omg vr, 1 omg r
1 rille frem og tilbake:
Strikk 2 p r
For- og bakstykke:
Legg opp (200) 218 (232) 246 m
på rundp nr 2½, og strikk rundt til i
alt 4 riller.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk. Sett et merke i hver
side med (100) 109 (116) 123 m til
hver del.
Når arb måler (3½) 3½ (5) 7 cm
felles i hver side slik: Strikk 1 r, 2 r
sm, strikk til 3 m før neste merke,
ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sm, strikk til det
gjenstår 3 m, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r.
Fell på denne måten hver 3½. cm i
alt (10) 11 (12) 13 ggr = (160) 174
(184) 194 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
cm.

Fell (8) 10 (10) 12 m i hver side (=
(4) 5 (5) 6 m på hver side av
merkene) til ermehull.
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (58) 62 (66) 70 m på
rundp nr 2½, og strikk 2 riller frem
og tilbake.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (3) 3 (4) 4
cm. Fell (5) 6 (6) 7 m i hver side =
(48) 50 (54) 56 m.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Sett alle delene inn på rundp nr 3.
(omg beg midt bak) = (240) 254
(272) 282 m.
Strikk (4) 6 (8) 10 omg glattstrikk
rundt, samtidig som det på siste
omg felles jevnt fordelt til (221)
234 (247) 260 m.
Strikk diagram.
Når diagrammet er strikket,
gjenstår det (119) 126 (133) 140
m.
Skift til liten rundp nr 2½, og strikk
1 omg r, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (104) 110 (116) 122
m.
Strikk 2 riller rundt.
Fell stramt av med r m.
Montering:
Sy sm ermene.
Sy sm under ermene.

