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3+3,5

PERU

EP16∙06 SINGLET
DESIGN

Berit Kverneland Skårland

GARN

PERU (40% alpakka, 30% ull,
30% akryl) nøster à 50 g = 150 m

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde

80
64

(86)
(66)

92
68

(98)
(70)

cm
cm

GARNFORBRUK
Beige nr 605

3

(4)

4

(5)

nøster

PINNEFORSLAG

Rundp nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk med enkelt garn
på p nr 3,5 = 10 cm
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p
FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Begynn med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder

FORSTYKKET

blir festet der.

Strikk videre som på bakstykket til arbeidet måler 52 (54) 56
(58) cm. Fell av de midterste 26 (30) 34 (38) m til halsringning

BOLEN

og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver

Legg opp 208 (224) 240 (256) m på rundp nr 3 og strikk 8

2. p med 3,3,2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet

omganger rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Sett ett merke

måler 64 (66) 68 (70) cm og fell av de resterende 9 (10) 11 (12)

i hver side med 104 (112) 120 (128) m til bak og forstykket.

skulderm. Strikk den andre siden av halsen likt, men speilvendt.

Strikk glattstrikk til arbeidet måler. 9 (10) 11 (12) cm. Fell 1 m
på hver side av merketrådene ved å strikke 2 m r sammen før

Montering kanter: Sy k sammen på skuldrene.

hver merketråd og 2 m vridd r sammen etter hver merketråd.

Halskant: Strikk opp 160 (172) 184 (196) m på p nr 3 rundt

Gjenta fellingene på hver 4. cm i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet

halsen og strikk 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r (likt

måler 26 (27) 28 (29) cm. Øk 1 m på hver side av merketrådene

for alle størrelser). Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

på hver 3. cm i alt 4 ganger. Strikk til arb måler 45 (46) 47 (48)

Kant rundt ermehullene: Strikk opp 114 (126) 138 (144) m

cm. Fell av 16 (18) 20 (22) m i hver side til ermehull 8 (9) 10 (11)

på p nr 3 rundt ermehullet og strikk 1 omgang, r, 1 omgang

m på hver side av merketrådene). Strikk bakstykket og forstykket

vr, 1 omgang r (likt for alle størrelser). Fell av til en jevn kant

ferdig hver for seg.

som ikke strammer. Strikk på samme måte rundt det andre
ermehullet. Fest alle løse tråder på vrangen.

BAKSTYKKET
Strikk fram og tilbake i glattstrikk. Fell videre i hver side til

Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg det eventuelt

ermehull på hver 2. p med 3,3,3,2,1,1 m (likt for alle størrelser).

flatt i fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Strikk til arbeidet måler 56 (58) 60 (62) cm. Fell av de
midterste 30 (34) 38 (42) m til nakken og strikk hver side
ferdig for seg. Fell videre til nakken på hver 2. p med 3,2,1,1
m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 64 (66) 68
(70) cm og fell av de resterende 9 (10) 11 (12) skulderm.
Strikk den andre siden av nakken likt, men speilvendt.
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
WWW.EUROPRIS.NO
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