Rettelse 1405

Del arb ved merkene og strikk
hver del for seg.

Nr 10

Nr 5

Bakstykke:
= (84) 96 (108) 120 (132) m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster som før samtidig som
det økes 5 m i slutten av hver p til
erme i alt 8 ggr i hver side = (164)
176 (188) 200 (212) m.
Strikk til arb måler (71) 72 (73) 74
(75) cm.
Fell av de midterste (30) 32 (34)
36 (38) m til nakke, og strikk hver
side for seg.
Strikk til arb måler (72) 73 (74) 75
(76) cm.
Fell av (67) 72 (77) 82 (87)
skulder/ermem.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Kjole med skjørt strikket
på tvers

Lang topp med
hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M-L) L-XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 91 (103) 114 (126)
cm
Hel lengde, målt midt bak: (72) 73
(74) 75 (76) cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Mørk grå 5870: (400) 450 (500)
550 (600) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk og 21 m mønster
på p nr 4 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (52) 52 (52) 52 (52) m
på rundp nr 4 og strikk 1 p vr (= vrsiden).
Strikk mønster etter diagram,
samtidig som det økes 5 m i
slutten av hver p som vist i
diagram til i alt (162) 192 (212)
232 (262) m. De nye m strikkes i
mønster etter hvert.
Øk (3) 0 (2) 4 (1) m i slutten av
hver p en gang = (168) 192 (216)
240 (264) m.
Ta sm omg og strikk videre rundt.
Sammenføyningen = midt foran.
Sett et merke i hver side med (84)
96 (108) 120 (132) m til hver del.
Strikk til arb måler (45) 46 (46) 47
(48) cm, målt midt bak.

Forstykke:
= (84) 96 (108) 120 (132) m.
Strikk og øk til erme som på
bakstykke, samtidig som det
felles til v-hals fra r-siden når arb
måler 10 cm fra ermehullsdelingen
slik: Fell først de midterste 2 m, og
strikk hver del ferdig for seg.
Høyre side:
Fell til v-hals ved å strikke 1 r
kantm, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over.
Gjenta fellingene annenhver p til
det gjenstår (67) 72 (77) 82 (87)
skulderm. Strikk til erme måler likt
som på bakstykke. Fell av (67) 72
(77) 82 (87) skulder/ermem.
Venstre side:
Strikk som høyre, men speilvendt
og 2 r sm, 1 kantm til v-hals felling.
Montering:
Sy sm skuldrene og under
ermene.
Hekle en omg fm nede på
genseren og rundt hals og ermer.

Skjørt:
Strikk riller frem og tilbake på tvers
med forkortede rekker.
Legg opp 84 m (alle str) på rundp
nr 5.
1. p: Strikk r.
2. p: Strikk 16 m, sett et merke =
1. merke, strikk til det gjenstår 3
m, sett et merke = 2. merke, strikk
p ut.

Nr 13
Genser med sjalskrage
Garnmengde:
Beige 2541: (300) 350 (350) 400
(450) 500 gram

