Tema 19 Nr 32

Strikk 3 biser uten bunnfargen
mellom.
Fell av.

Veske med biser

Tov vesken, se side 1.
Form vesken i fasong,
tilstand.

Størrelse:
Etter toving: Ca 30 x 30 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lilla 5226: 100 gram
Lys aqua 7534: 100 gram
Aqua 7345: 100 gram
Multi grønn 7455: 100 gram
Tilbehør:
3 store avlange
knapper

perler

i

våt

Montering:
Sy hanken på, fra side til side på
vrangsiden.
Klipp 3 knapphull, fordelt på
midten (sy evt knapphullsting
rundt).
Sy i 3 knapper.

eller

Veiledende pinner:
Rundp nr 10 og 6½
Strømpep nr 9
Legg opp 80 m med lilla på
rundp nr 10, og strikk rundt i
glattstrikk 4 omg.
Skift til lys aqua og strikk en bise
slik: **Strikk 4 omg glattstrikk,
vend arb og strikk fra vrangsiden
slik: *Lenken mellom 1. og 2. m
fra 1. omg løftes opp på høyre
p, strikk 1 r, trekk lenken fra
høyre p over m som er strikket*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Vend og strikk 4 omg med lilla**
Gjenta fra **-**, med vekselvis
lys aqua – aqua – multi.
Strikk i alt 11 biser.
*Strikk 1 omg med lilla.
Strikk 1 omg med lilla slik: *2 r
sammen, 8 r*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Strikk 1 omg med lilla.
Strikk en bise.*
Gjenta fra *-* men med 1 m
mindre mellom fellingene for
hver gang.
Skift til strømpep når nødvendig.
Når det er strikket i alt 16 biser
og 1 omg med lilla, strikkes 2 og
2 m r sammen omg rundt =20
m.
Strikk 1 omg til med samme
felling = 10 m.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m, stram til og fest
tråden.
Hank:
Legg opp 60 m med ønsket farge
på rundp nr 6½.
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