Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 19 Nr 27

Strikk hver del for seg.

Vest, barn

Bakstykket:
Strikk fram og tilbake og fell 1 m
i hver side annenhver p (3) 3 (4)
4 (5) 5 ganger = (55) 61 (65) 71
(75) 81 m. La m være på p og
strikk forstykkene.

Størrelse:
(1-2) 3-4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål før toving:
Overvidde: (66) 72 (78) 84 (90)
96 cm
Hel lengde, målt midt bak: (37)
41 (44) 48 (52) 56 cm
Plaggets mål etter toving:
Overvidde: (54) 59 (64) 69 (74)
79 cm
Hel lengde, målt midt bak: (30)
33 (36) 39 (42) 45 cm
Garn:
tove (100 % ren ny ull, 50 gram
= ca 160 m)
Garnmengde:
Cerise 4517: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Turkis 6733: 50 gram alle str
Grønn 8514: 50 gram alle str
Lilla 5226: 50 gram alle str
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper
Veiledende pinner:
Nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm i bredde
1 rille er:
1 p rett på rettsiden og 1 p rett
på vrangsiden.
For og bakstykket:
Legg opp (131) 143 (155) 167
(179) 191 m med lilla og strikk
rett fram og tilbake til det er 4
riller, strikk 1 rille cerise, 1 rille
grønn, 1 rille turkis, 2 riller lilla,
1 rille cerise, 1 rille grønn, 1 rille
turkis. Skift til cerise og strikk
videre med denne i glattstrikk
fram og tilbake til arb måler (23)
27 (30) 33 (36) 39 cm.
Fell for ermehull fra rettsiden
slik: Strikk (29) 32 (35) 38 (41)
44 m, fell 6 m, strikk (61) 67
(73) 79 (85) 91 m, fell 6 m,
strikk (29) 32 (35) 38 (41) 44 m.

Forstykkene:
Strikk fram og tilbake og fell for
ermehull som på bakstykket =
(26) 29 (31) 34 (36) 39 m igjen.
På neste p, fra vrangsiden legges
opp (47) 49 (53) 55 (59) 61 nye
masker over hver ermefelling =
(201) 217 (233) 249 (265) 281
m.
Rund sal:
Strikk først rett fram og tilbake
med cerise over alle m til det er
(3) 4 (4) 4 (4) 4 riller. Skift til
lilla og strikk (1) 1 (1) 2 (2) 2
riller. Fortsett med mønster etter
diagram og fell som diagrammet
viser (diagrammet strikkes hele
tiden (25) 27 (29) 31 (33) 35
ganger og det felles (25) 27 (29)
31 (33) 35 m hver gang det
felles). Når diagrammet er ferdig
strikket,
settes
m
på
en
hjelpepinne og det strikkes
forkanter.
Forkanter: Strikk opp med
turkis, ca 1 m i hver m, men
hopp over hver 4. Strikk 1 rille
turkis, 1 rille grønn, 1 rille cerise,
4 riller lilla, men etter 2 riller lilla
lages (5) 5 (6) 6 (7) 7 knapphull
jevnt fordelt på høyre forkant.
Disse kan lages ved å felle 3 m,
som legges opp igjen på neste p.
Fell av passe stramt.
Halskant:
Bruk de avsatte m, og strikk opp
6-7 m over hver forkant. Strikk 1
rille turkis, 1 rille grønn, 1 rille
cerise, 4 riller lilla, men etter 3
riller reguleres masketallet til
(107) 113 (117) 123 (131) 137
m og etter 1 rille lilla lages siste
knapphull på høyre side ved å
felle 3 m, som legges opp igjen
på neste p.
Fell stramt av, med rette m fra
vrangsiden.

Montering:
Ermehullskant: Plukk opp m
med lilla i ermehullsfellingen
(ikke over de nye maskene) ca 1
m i hver m, strikk fram og
tilbake 2 riller. Fell av. Sy endene
på kanten til de opplagte m over
ermehullet
Tov plagget. Toving, se side 1.
Etter toving: Form plagget, la
det tørke og sy i knapper.

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

