NR 122

N

ØNSKEKJOLE

DEN NORSKE
GARNFABRIKKEN
SIDEN 1888
Logo liten

12 mm

Logo liten

Pay-off liten

12 mm

Pay-off liten

ØNSKEKJOLEN
KJOLE MED RAGLANFELLING / DESIGN: ELLEN KOSTØL

STØRRELSE:
(2) 4 (6) 8 år
PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (62) 65 (69) 74 cm
Vidde nederst: (138) 157 (162) 166 cm
Hel lengde: ca (53) 56 (66) 72 cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde.
Disse mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
GARN:
ØNSKEGARN (48 % alpakka, 8 % ull,
21 % polyamid, 23 % polyester, 50
gram = ca 110 meter)
GARNMENGDE:
Venus 4513/Nymåne 6511: (200) 250
(300) 350 gram
VEILEDENDE PINNER:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
STRIKKEFASTHET:
13 masker x 20 pinner glattstrikk på
pinne nr 7 = 10 x 10 cm

SKJØRT:
Legg opp (180) 204 (210) 216 masker
på pinne nr 7 og strikk 1 omgang
vrang.
Strikk *1 kast, 2 rett sammen*, gjenta
fra *-* omgangen rundt.
Strikk 1 omgang vrang.
Sett et merke for hver (18.) 17. (21.) 18.
maske = (10) 12 (10) 12 merker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler (4)
4 (4) 5 cm.
**Fell slik på neste omgang:
*Strikk til 2 masker før merke, strikk
2 vridd rett sammen*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = (10) 12 (10) 12
masker felt.
Strikk (3½) 3½ (4) 5 cm glattstrikk.
Fell slik på neste omgang:
*Strikk til merke, strikk 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (10) 12 (10) 12 masker felt.
Strikk (3½) 3½ (4) 5 cm glattstrikk**,
gjenta fra **-** til det gjenstår (80) 84
(90) 96 masker.

INFO! Det felles vekselsvis før og
etter merke.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca
(39) 41 (50) 55 cm.
Fell 4 masker i hver side til ermehull
(= 2 masker på hver side av merkene
i sidene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

ytterligere 2 ganger, og det er
felt i alt (10) 11 (12) 13 ganger over
bakstykkets masker.
La de resterende maskene være på
pinnen til hals.

ERMER:
Legg opp (24) 26 (28) 30 masker på
strømpepinne nr 7 og strikk 1 omgang
vrang.
Strikk *1 kast, 2 rett sammen*, gjenta
fra *-* omgangen rundt.
Strikk 1 omgang vrang.
Sett et merke midt under erme.
Strikk glattstrikk til ermet måler 4 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3½.) 4. (4½.)
5. cm til i alt (36) 38 (40) 42 masker.
Strikk til ermet måler (24) 27 (30) 33
cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 masker midt under erme (= 2
masker på hver side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

HALSKANT:
Ta med masker på hjelpepinner og
strikk opp masker langs halsen.
Strikk 1 omgang glattstrikk og reguler
masketallet til (54) 56 (58) 60
masker.
Strikk 4 omganger vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.

RAGLANFELLING:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (136) 144 (154) 164 masker.
Sett et merke rundt 6 masker i hver
sammenføyning, og strikk hele tiden
diagram A over disse maskene.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen før
merkemaskene, ta 1 maske løs av, 1
rett, trekk den løse masken over etter
merkemaskene = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang
i alt (1) 1 (2) 2 ganger = (128) 136 (138)
148 masker.
Sett et merke rundt de midterste (14)
14 (13) 14 maskene på forstykke.
Strikk diagram B over disse maskene,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter som før ytterligere (7) 8 (8)
9 ganger = (71) 71 (74) 75 masker.
OBS! På første omgang i diagram B
for størrelse (2) 4 8 år felles 1 maske
slik diagrammet viser.
Fell de midterste (7) 7 (9) 9 maskene
på forstykket til hals.
Strikk omgangen rundt, klipp av
tråden og begynn på ny i halsen.
Fell ytterligere 2 masker i
begynnelsen av hver pinne i hver
side, samtidig som raglanfellingen
fortsetter som før der det er mulig

MONTERING:
Sy sammen under ermene.

A

B

Størrelse (6) år

B

Størrelse (2) 4 8 år

Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden
Kast
2 rett sammen
2 vridd rett sammen
2 vridd rett sammen
Sett 2 masker på en hjelpepinne foran arbeidet,
2 rett, strikk maskene på hjelpepinnen rett

GARN SOM GLITRER
SOM STJERNESTØV

