22403 VOSS
DESIGNER: OLAUG KLEPPE

DALETTA
KJOLE, JAKKE OG LUE:
Størrelser:
(2) 4 (6) 8 år
Mål:
Kjole:
Overvidde: (57) 60 (63) 66 cm
Lengde: (48) 53 (58) 63 cm
Jakke:
Overvidde: (59) 61 (64) 67 cm
Lengde: (22) 24 (26) 28 cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 35 cm
Fargeforslag:
Frg 1: 0090 Sort
Frg 2: 0010 Hvit
Garnforbruk:
Kjole:
Frg 1:
Frg 2:
Jakke:
Frg 1:
Frg 2: 50 g til alle str
+ 50 g frg 1 til lue
Tilbehør:
Jakke: 2–3 knapper
Pinneforslag:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
28 m glattstrikk = 10 cm
KJOLE
Begynn nederst og legg opp med Frg
2 på rundp nr 2 ½ (256) 288 (320)
352 m. Strikk rundt 3 cm glattstrikk +
1 omg vr = brettekant, videre mål tas
herfra. Skift til p nr 3. Strikk 3 cm
glattstrikk med frg 2. Strikk Mønster
A. Fortsett med glattstrikk og Frg 1.
Når arb måler 13 cm, alle str, felles

NB! Rettelser herfra, ny
tekst:
16 m til alle str m ved å strikke (14)
16 (18) 20 r, 2 r sammen omg rundt.
Fell videre på samme måte (det blir 1
m mindre mellom fellingene for hver
gang) etter
(3, 3, 3, 3, 3 cm)
3, 3, 2 ½, 2 ½, 2 ½, 2 ½ cm
(3 ½, 3, 3, 3, 2 ½, 2 ½, 2 ½, 2 ½ cm)
3 ½, 3 ½, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2 cm
= i alt (6) 7 (9) 10 fellinger.
Til str 4 år strikkes 2 ½ cm glattstrikk
etter siste felling og det felles 8 m på

neste omg ved å strikke 20 r, 2 r
sammen.
Til str 8 år

Her slutter rettelsene.
strikkes 2 cm glattstrikk etter siste
felling og det felles 8 m på neste omg
ved å strikke 22 r, 2 r sammen.
= (160) 168 (176) 184 m igjen.
Fortsett uten felling. Når arb måler
(31) 34 (38) 41 cm, strikkes Mønster
B. Fortsett med glattstrikk og Frg 1.
Når arb måler (37) 41 (45) 49 cm,
deles det inn i for- og bakstykke: Fell
av de første 5 m, strikk (75) 79 (83)
87 m = forstykket, fell av de neste 5
m, strikk de siste (75) 79 (83) 87 m =
bakstykket. Strikk hver del ferdig for
seg.
Bakstykket:
Fortsett fram og tilbake med Frg 1 og
glattstrikk og fell for ermehull i hver
side annen hver pinne: (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1 (3,2,1,1,1,1) 4,2,1,1,1,1 m
= (59) 61 (65) 67 m igjen. Fortsett
uten felling. Når arb måler (8) 9 (10)
11 cm fra delingen, felles de
midterste (17) 19 (21) 23 m for
nakken. Strikk hver side for seg og
fell videre for nakken annen hver
pinne 4,3,2,1 m til alle str = (11) 11
(12) 12 m igjen til skulder. Når
arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm fra
delingen i sidene, felles
skuldermaskene av.
Forstykket:
Strikk som til bakstykket og fell for
ermehull på samme måte. Når
arbeidet måler (4) 5 (5) 6 cm fra
delingen, felles de midterste (9) 11
(11) 13 m for halsen. Strikk hver side
for seg og fell videre for halsen annen
hver pinne (4,3,2,2,1,1,1)
4,3,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1,1)
4,3,2,2,1,1,1,1 m. Fell av
skuldermaskene ved samme lengde
som på bakstykket.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett mot
vrangen langs den vrange omg
nederst og sy til.
Halskant:
Begynn ved den ene skuldersømmen
og strikk opp fra retten med p nr 2 ½
og Frg 1 ca 13-14 m pr 5 cm rundt
halsen = 1 p r fra retten. Fortsett
rundt med Frg 2 og strikk 6 omg
glattstrikk, 1 omg vr = brettekant, 5
omg glattstrikk. Fell av med r m. Brett
mot vrangen langs brettekanten og sy
til.
Ermehullskanter:
Strikkes som halskant, beg midt
under ermet.

