Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Tema 22 Nr 16
Hette
Garn:
sandnes kashmir alpakka (84
% babyalpakka 16 % kashmir, 50
gram = ca 68 meter)
Garnmengde:
Koks 1088 eller sort 1099: 300
gram
Veiledende pinner:
Nr 5½
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Kantm: Strikk r på alle p

til kantm. Strikk som m viser til
arb fra oppleggskanten måler ca
45 cm. Sett m på hj.p. Strikk den
andre siden på samme måte og
sett m på hj.p.
Montering:
Sett m fra vrangbordene på p nr
5½. Vend arb med vrangsiden ut
og strikk sm med r m, samtidig
som det felles av.
Sy sammen 29 m fra hver side av
oppleggs-m = vrangbord foran på
hetten.
Sy
sammen
langs
avfellings-m bak på hetten.
Sy vrangborden til hetten med 1
kantm til sømmemonn, OBS! Beg
midt bak og tilpass m jevnt
fordelt da vrangborden måler mer
enn hetten. Vrangborden skal
vippe litt utover midt bak.

Legg opp 192 m på p nr 5½ og
strikk 7 cm vrangbord frem og
tilbake slik: Strikk 1 kantm, 2 r,
*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* p ut,
avslutt med 1 kantm. Sett 29 m i
hver side på hj.p (kant nede på
hetten).
Strikk
glattstrikk
over
de
resterende 134 m, samtidig som
det på 1. p legges opp 1 ny m i
hver side til kantm = 136 m.
Strikk til arb fra oppleggskanten
måler 19 cm. Beg fra rettsiden,
strikk 65 m, 2 r sm og 1 r (=
felling på toppen av hetten).
La de resterende 68 m hvile, vend
og strikk vr tilbake. Strikk
glattstrikk som før og gjenta
fellingen
annenhver
p
(fra
rettsiden) til det i alt er felt 16 m
og arb måler ca 34 cm.
Fell av 18 m i beg på neste p fra
rettsiden og fell som før i slutten
på p, strikk vr tilbake. Strikk 4 p
glattstrikk over de resterende 33
m, samtidig som det felles 2 m i
beg på hver p. Sett de
resterende 25 m på hj.p. Strikk
den andre delen på samme måte,
men speilvendt. OBS! Fell i
toppen av hetten ved å strikke 2
vridd r sm. Vend arb med
vrangsiden ut og strikk sm med r
m, samtidig som det felles av.
Ta de avsatte 29 m over på p nr
5½. Legg opp 1 ny m mot hetten
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Tema 22 Nr 16 B
Pulsvotter
Størrelse:
Dame
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Grå 1053: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Tilbehør:
Ca 40-44 cm pyntebånd
Veiledende pinner:
Strømpep nr 2 ½
Strikkefasthet:
30 m glattstrikk på p nr 2 ½ =
10 cm
Legg opp 54 m med grått på p nr
2 ½ og strikk ribb 1 vridd r, 1 vr
rundt ca 28 omg.
Strikk mønster etter diagram.
Der det er markert for tommel,
strikkes først 15 m som før,
strikk 11 tommel-m 1 gang med
en hjelpetråd. Deretter settes de
tilbake på p og strikkes i mønster
som før. Når diagrammet er
ferdig, strikk videre med grått.
Strikk hullrad slik: *2 r sm, 1
kast* omg rundt. Strikk 6 omg r.
Fell av.
Tommel:
Plukk ut hjelpetråden og sett m
inn på p. Strikk opp 1 m i hver
side = 23 m og strikk glattstrikk i
grått rundt til sammen 9 omg.
Fell av.
Montering:
Brett inn kanten ved hullraden og
sy til på vrangsiden. Om ønskelig
kan votten pyntes med en kant
som syes på brettekanten. Se
foto.
Strikk en pulsvott til på samme
måte, men speilvendt (med
tommel på motsatt side).
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