322 PURE ECO LOVE
322.01
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 184 (208) 232 (256) 280 med natur på rundp
nr 5 og strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p =
vrangen) Strikk 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantm.
Strikk til arbeidet måler 16 cm, strikk 1 p glattstrikk,
samtidig som m-tallet reguleres til = 185 (209) 231
(255) 279 m.

FORSTYKKE
Skift til p nr 3,5. Strikk mønster etter diagram B fram og tilbake
ERMENE
Legg opp 45 (45) 45 (54) 54 (54) m på strømpep nr 3,5 og
strikk mønster etter diagram C eller E rundt til arbeidet måler
11 (12) 12 (12) 13 (13) cm.

Strikk til pil for fell til ermehull og fell slik: Strikk 38 (44)
49 (55) 61 m (= høyre forstykke), fell av 11 m til
ermehull, strikk 85 (97) 109 (121) 133 m (= bakstykket),
fell av 11 m til ermehull, strikk 38 (44) 49 (55) 61 m (=
venstre forstykke).
BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 4. Høyre forstykke,
høyre erme, bakstykket, venstre erme og til slutt
venstre forstykke
= 291 (323) 357 (389) 421 m.
Gjenta raglan fellingen på hver 2. omgang i alt 6
ganger
= 243 (275) 309 (341) 373 m (+ 5 klippem). Sett et
merke.
Når mønsteret er ferdig, fortsett med glattstrikk og
natur
til hel lengde.
På hver 3,5. (3,5.) 3,5. (4.) 4. cm felles 33 (40) 48 (54)
62 m jevnt fordelt i alt 4 ganger (likt alle størrelser)
= 115 (115) 117 (125) 125 m.
322.03
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 98 (105) 117 (124) 132 cm

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 4, høyre forstykke, høyre erme
bakstykket, venstre erme, venstre forstykket = 301 (329) 361
(385) 401 m. Sett et merke i hver sammenføyning.
HALSKANT

Husk det siste knapphullet når kanten måler ca 2 og 6
cm.
Sy eventuelt rundt knapphullene.
322.05
GARNFORBRUK
PURE ECO FUR
Beige melert 1106
322.06
GARNFORBRUK
Lys beige melert 1205 4 (5) 5 (6) 6 nøster
Beige melert 1206 1 (1) 1 (1) 1 nøste
Brun melert 1207 1 (1) 1 (1) 1 nøste
Natur 1201 1 (1) 1 (1) 1 nøste

322.07
GARNFORBRUK
Kort kjole
1203 Grå Melert 12 (13) 14 (15) 16 (17) nøster

322.08
GARNFORBRUK
Lys grå melert 1202 11 (12) 13 (14) 15 nøster
Grå melert 1203 1 (1) 1 (1) 2 nøster

322 PURE ECO LOVE
322.12

BOLEN
Legg opp 144 (164) 192 m med Eco Fur på p nr 7 og strikk
stripemønster fram og tilbake i glattstrikk. Strikk til arbeidet
måler 27 (28) 29 cm.
322.15
GARNFORBRUK
Grå melert 1203 4 (4) 5 (6) 7 nøster
Lys grå melert 1202 2 (2) 3 (3) 4 nøster

322.17
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 108 (114) 138 cm

