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LILLE LERKE

Kari Haugen

GARN

LILLE LERKE
53% marinoull og 47% bomull
		50 gram = ca 142 meter
STØRRELSER

(XS) S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde

(81)
(58)

GARNFORBRUK

(300) 350 (350) 400 (400) 450

TILBEHØR

2 knapper

FARGEVALG

4425 Rosa

PINNEFORSLAG

Nr 3 og 3 ,5

STRIKKEFASTHET

28 m glattstrikk = 10 cm

87 (92) 98
60 (62) 64

(104) 110 cm
(65) 66 cm
g

Sjekk 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

FOR- OG BAKSTYKKE

BAKSTYKKE

Legg opp på p nr 3 (228) 244 (260) 276 (292) 308 m og strikk

Strikk som forstykket, men når det er felt til raglan (4) 4 (5) 6

rundt dette mønsteret:

(7) 8 ganger, skal det lages splitt midt bak. Del antall m i to like

1. omg: *1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut omg. 2. omg: r. Gjenta disse

deler og strikk hver del ferdig for seg slik:

2 omg. Strikk til arb måler (19) 19 (20) 20 (21) 21 cm. Videre

De 2 ytterste m mot midten skal strikkes i rillestrikk (altså

strikkes det rundt i glattstrikk til arb måler (43) 44 (45) 46 (46)

fortsatt 2 m rillestrikk ytterst i hver side). Fortsett rett opp (midt

46 cm. Sett et merke i hver side med (114) 122 (130) 138 (146)

bak) til det er felt (23) 24 (26) 27 (28) ganger til raglan. Fell (16)

154 m til hver halvdel. Strikk 1 omg hvor (8) 8 (9) 9 (9) 9 m på

18 (19) 21 (24) 26 m midt bak. Fortsett med raglanfellinger og

hver side av merkene strikkes vr. Strikk 1 omg r. Strikk 1 omg

fell til nakken annenhver p 2 m 1 gang og 1 m 2 ganger. Når

til hvor (8) 8 (9) 9 (9) 9 m på hver side av merkene strikkes vr.

alle fellinger er gjort skal det være (5) 6 (6) 7 (7) 8 m igjen. Strikk

Strikk 1 omg r hvor (6) 6 (7) 7 (7) 7 m på hver side av merkene

1 p på vrangen. Fell av.

felles = (102) 110 (116) 124 (132) 140 m igjen til for - og
bakstykke.

HALSKANT
Begynn på den ene siden midt bak. Strikk opp 14 m pr 5 cm

FORSTYKKE

hele veien rundt. Strikk samme mønster som nederst på bolen,

Fortsett med 2 m rillestrikk i hver side og glattstrikk over resten.

fram og tilbake, (5) 5 (5,5 5,5 (6) 6 cm. Fell av. Brett kanten

På 2. p (retten) begynner raglanfellingen: Strikk 2 m vridd r

dobbel mot vrangen og sy til. Sy 2 trådhemper til knapphull i

sammen etter de 2 første m og 2 m r sammen før de 2 siste m.

nakken. Sy i knapper. Se bilde.

Gjenta fellingene hver fjerde p (3) 3 (2) 2 (2) 2 ganger.
Videre felles annenhver p til det er felt i alt (26) 27 (29) 30 (31)
32 ganger i hver side. NB: Når det er felt (18) 19 (21) 22 (23) 24
ganger, skal de midterste (26) 30 (30) 34 (40) 44 m felles.
Strikk hver side for seg og fell til halsen annen hver p (samtidig
som det felles til raglan) (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 m. Når alle fellinger er gjort, skal det være
igjen (5) 6 (6) 7 (7) 8 m. Strikk 1 p på vrangen. Fell av.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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