Tema 26 Nr 24
Islender
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 93 (103) 114
(120) 126 (130) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (46) 46 (48) 49
(50) 52 (55) cm eller ønsket
lengde
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (450) 550
(600) 700 (750) gram
Koks 1088: (100) 150 (200) 200
(250) 300 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (168) 180 (200) 224
(232) 244 (254) m med koks på
rundp nr 3 og strikk vr-bord
rundt 1 r, 1 vr slik: Strikk 4 omg
koks *3 omg natur, 3 omg koks*
Gjenta fra *-* i alt 2 ggr.
Fortsett med natur til vr-borden
måler (7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm.
Skift til rundp nr 3½, strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det økes (24) 24 (28) 28 (32) 32
(34) m jevnt fordelt = (192) 204
(228) 252 (264) 276 (288) m.
Fortsett rundt i glattstikk og
mønster etter diagram.
Når arb måler (55) 57 (59) 61
(63) 65 (67) cm settes et merke
i hver side med (96) 102 (114)
126 (132) 138 (144) m til hver
del. Fell de midterste (18) 20
(20) 22 (22) 24 (26) m på
forstykket til hals. Strikk videre
frem og tilbake, samtidig som

det felles i hver side annenhver p
mot
halsen
(2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,1,1
(2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,2,1,1 (2,2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,2,1,1 (2,2,2,2,2,1,1) m
= (29) 31 (37) 40 (43) 45 (47)
m til forstykkets skuldre.
Strikk til arb måler (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm.
Fell av.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) 62
(64) m med koks på strømpep nr
3 og strikk vr-bord og striper
som på for- og bakstykke.
Skift til strømpep nr 3½, og
strikk rundt i glattstrikk og
mønster etter diagram.
Første m midt under ermet =
merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 2 cm til i alt
(88) 92 (92) 96 (98) 102 (102)
m. Når arb måler (46) 46 (48) 49
(50) 52 (55) cm, eller ønsket
lengde, vendes vr-siden ut og
det strikkes 5 omg glattstrikk
med natur til belegg.
Fell av.
Montering:
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden.
Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av merket og klipp opp
mellom sømmene.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Sy belegget til på vr-siden.
Halskant:
Strikk opp m med natur på rundp
nr 3 langs halsen. Strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det
felles jevnt fordelt til ca (96) 100
(104) 108 (114) 118 (122) m.
Strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm
vr-bord 1 r, 1 vr. Skift til koks og
strikk til kanten måler (7) 7 (7) 9
(9) 9 (9) cm.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten dobbel mot vr-siden
og sy til.
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