320 URBAN RETRO
320.03

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m,
stram til og fest tråden.
Tommel: Sett de avsatte 5 (7) m fra hjelpetråden, + 1 m
i hver side og de 5 (7) oppleggs m inn på 4 strømpep nr
3 = 12 (16) m.
Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler 4 (5) cm.
Fell på hver side som på votten.
Venstre vott
Strikkes som høyre vott, men speilvendt (tommelen
strikkes i motsatt side, strikk 12 (19) m, sett et merke,
øk 1 m, 1 r, øk 1 m, sett et merke).
320.08
GARNFORBRUK
Genser
Aubergine 5052 3 (3) 4 5 nøster
Oransje 3418 2 (3) 3 4 nøster

320.12
PLAGGETS MÅL
Overvidde: ca 89 (95) 102 (108) 114 (121) cm
Lengde midt foran før halskant: ca 52 (54) 56 (58) 60
(62) cm
Ermelengde: 47 (47) 48 (48) 49 (49) cm, eller ønsket
lengde
GARNFORBRUK
Blågrønn 6054: 7 (8) 8 (9) 9 (10) nøster
Sand 2619: 1 nøste til alle størrelser
Dus gråblå 5931: 1 nøste til alle størrelser
Beige melert 3841: 1 nøste til alle størrelser

320.04
Genser
Når arbeidet måler 24 (27) 30 (34) cm, deles det inn i
for- og bakstykke.
Votter
Høyre vott: Strikk 2 r, sett et merke, øk 1 m (øk ved å
strikk tråden mellom 2 m vridd r), 1 m r, øk 1 m, sett et
merke. Strikk omgangen rundt.
Strikk 1 omgang uten økninger. Fortsett å øke 1 m
innenfor hvert merke på hver 2. omgang til det er 3 (5)
m mellom merkene. Strikk 1 omgang glattstrikk.
Neste omgang: Strikk 2 r, sett de neste 5 (7) m på en
hjelpep tråd, legg opp 5 (7) nye m og strikk videre over
alle m til arbeidet måler 14 (17) cm.
Sett ett merke i hver side og fell slik:
*Strikk 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over,
strikk til det gjenstår 3 m før neste merke, strikk 2 r
sammen, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 8 m.

STRIKKEFASTHET
25 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 28 omganger i høyden = 10 cm.
Dette kan variere litt for hver enkelt og vil dermed
påvirke lengdene.

320.13
FOR- OG BAKSTYKKET
Strikk 49 (53) 57 (61) 65 (69) m = ene forstykket, fell av 13 m
= under ene ermet, strikk 98 (106) 114 (122) 130 (138) m =
bakstykket, fell av 13 m = under andre ermet, strikk de siste
49 (53) 57 (61) 65 (69) m = andre forstykket, strikk de 4
oppklippsm.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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