324 PURE ECO BABY LOVE

324.04
GARNFORBRUK
Jadegrønn 1210 2 (3) 3 nøster
Petrol 1221 1 (2) 2 nøster
BOLEN
Fell 1 m på hver side av merket hver 4. cm (likt alle
størrelser) 6 (7) 8 ganger. Samtidig, når arbeidet
måler 12 (13) 14 cm, skift til petrol.
KORTE ERMER
Legg opp 40 (44) 48 med petrol på strømpep nr 3,5 og
strikk vrangbord rundt 1 r, 1 vr til arbeidet måler 2,5 cm.
RAGLANFELLING
Sett forstykke, erme, bakstykke og erme inn på rundp
nr 4.
Fortsett med petrol og glattstrikk fram og tilbake.
MONTERING
KNAPPEKANT
Strikk opp 10-11 m pr 5 cm med petrol på p nr 3,5 langs
raglanfellingene på ermet. Strikk vrangbord fram og
tilbake 1 r, 1 vr til kanten måler 2,5 cm.

324.07
BLEIEBUKSE
Legg opp 70 (74) 78 (82) m på rundp nr 3 og strikk
vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) Strikk 1
kantm, 1 vr, * 2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1 vr,
1 kantm.
På 4. p (= retten) strikkes en hullrad slik: Strikk 1 kantm,
1 r, *2 vr sammen, kast, 2 r*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
2 vr sammen, kast, 1 r, 1 kantm. På neste p strikkes
kastet som m viser.
Strikk vrangbord videre til arbeidet måler ca 2 cm.
Fortsett i rillestrikk (= r på alle p).
Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) cm, felles det av 21
m til ben i hver side, fell videre i hver side på hver 2. p
3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 (3,2,2,2,1,1) m.
Strikk videre og øk 1 m i hver side på hver 2. p til i alt 70
(74) 78 (82) m.
Strikk videre i rillestrikk til arbeidet fra siste økning måler
11 (12) 13 (14) cm.
Strikk forhøyning bak slik: Strikk til det står igjen 10 (10)
11 (12) m på p, snu og strikk til det står igjen 10 (10) 11
(12) m i andre siden, snu og strikk til det står 20 (20) 22
(24) m igjen på p, snu og strikk til det står 20 (20) 22
(24) m igjen på p. Fortsett på denne måten til det
gjenstår 10 (14) 12 (10) m
Strikk videre i vrangbord over alle m som i begynnelsen
av arbeidet.
Fell av med r og vr m.

324.13
Ny tekst og diagram til forklaring:
Arbeidet strikkes fram og tilbake i rillestrikk på rundp og
sys sammen til slutt.
Alle økninger og fellinger skjer på retten.
Legg opp 42 m på p nr 3 og strikk 1 p r (vrangen).
Øk nå og fell innenfor 1 m i hver side på 2. hver p slik:
Øk i begynnelsen og fell i slutten i alt 12 ganger.
Strikk 2 p uten økninger/fellinger
Fell i begynnelsen og øk i slutten i alt 12 ganger.
Strikk 2 p uten økninger/fellinger
Øk i begynnelsen og fell i slutten i alt 6 ganger.
Fell i begynnelsen og øk i slutten i alt 6 ganger.
Strikk 2 p uten økninger/fellinger.
Øk i begynnelsen og fell i slutten i alt 12 ganger.
Strikk 2 p uten økninger/fellinger.
Fell i begynnelsen og øk i slutten i alt 12 ganger.
Fell av og sy sammen luen. Avfellingskanten sys mot
oppleggskanten og spissene i venstre side (sett fra retten)
sys sammen.
Strikk 2 snorer slik: Legg opp 4 m på strømpep nr 3 og
strikk 4 m r, skyv m tilbake til høyre side av p, stram tråden
godt og strikk 4 m r. Fortsett på denne måten til snoren
måler ca 38 cm, eller ønsket lengde.
Fell av. Bruk eventuelt en strikkemølle. Sy en snor i spissen
av hver øreklaff
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