Tema 33, Nr 23
Engler
Størrelse:
Høyde: Ca (40) 50 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
sandnes boucle (28 % ull, 69
% polyester, 3 % polyamid, 50
gram = ca 20 meter)
Garnmengde alfa:
Hvit med glitter 1017: (150) 250
gram
Garnmengde kitten:
Hvit 1001: (50) 100 gram
Garnmengde smart:
Beige 3021: 50 gram, eller rest
Garnmengde sandnes boucle:
Beige 3161: 50 gram, eller rest
Tilbehør:
Hvite romerperler
Veiledende pinner:
Strømpep nr 4 og 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 med 1
tråd alfa, og 1 tråd kitten = 10
cm.
Perlestrikk:
1. omg: Strikk *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk vr over r, og r
over vr.
Gjenta 2. omg.

Skift til beige smart, og strømpep
nr 4. Strikk 1 omg r.
Strikk hullbord slik:
Strikk 1 kast, 1 r omg rundt =
(30) 36 m. Strikk ytterligere (6)
7 cm glattstrikk. Fell på neste
omg ved å strikke 2 m r sm omg
rundt = (15) 18 m. Strikk 1 omg
uten felling og gjenta fellingene.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Stram tråden, og fest den godt.
Vinger:
Legg opp (26) 32 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten.
Strikk mønster etter diagram i
perlestrikk,
og
fell
som
diagrammet viser = (8) 11 m.
La m hvile.
Strikk en vinge til på samme
måte. Sy eller mask sm vingene.

Montering:
Stapp hode med ull, trekk en
tråd gjennom hullborden, stram
godt og fest tråden.
Sy ermene på midt bak langs
bærestykket, og sy på vingene
på samme måte.
Lag hår med sandnes boucle, og
sy det til på hodet.
Træ perler på en tråd til glorie på
hodet og til å binde sammen
ermene, se foto.
Sett engelen på en kjegle i papp
el.l, så den står stødig. Fest ev
vingene med et par små sting.

Ermer:
Legg opp (14) 16 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten. Strikk 1 omg vr, og videre
glattstrikk rundt, samtidig som
det på (3.) 4. omg felles 2 m
midt under erme.
Gjenta fellingene på (6.) 7. omg
= (10) 12 m.
Strikk glattstrikk til erme måler
(12) 15 cm, sett et merke = midt
bak på ryggen.
Speilvend fra her ved å strikke
ytterligere (9) 11 cm glattstrikk.
Nå økes det 2 m midt under
erme.
Strikk 2 omg glattstrikk, og
gjenta økningene = (14) 16 m.
Strikk (1) 2 omg r, 1 omg vr.
Fell av.

Legg opp (60) 72 m på strømpep
nr 8 med 1 tråd alfa, og 1 tråd
kitten. Strikk 3 omg r, 3 omg vr,
3 omg r, 3 omg vr.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
ca (30) 36 cm.
Fell på neste omg ved å strikke 2
r sm omg rundt = (30) 36 m.
Strikk ytterligere (6) 8 cm
perlestrikk til bærestykke.
Gjenta fellingene = (15) 18 m.
Strikk hode slik:
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