DG 339 DALE CLASSIC BABY
339.01 EMIL & EMELY GENSER, BUKES & TILBEHØR
GARNFORBRUK
PURE ECO BABY WOOL
Genser
Lys grå melert 1352 3 (3) 4 (4) nøster
Bukse
Grå melert 1353 3 (3) 4 (4) nøster

PINNEFORSLAG
Liten rundp og strømpep nr 2,5
Liten rundp nr 7 (til skjerf)
GENSER
«SMEKKE»
På neste p legges opp 2 nye m over de felte.
Strikk opp ca 14 (16) 18 (20) m langs den ene siden av smekken på p nr 2,5 og strikk 2 p r. Fell av med r m.
Strikk på samme måte langs den andre siden.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy ermesømmen, innenfor 1 m i hver side og sy i ermene.
Halskant
Strikk opp ca 94 (102) 110 (118) m rundt halsen på p nr 2,5: Begynn nederst i åpningen på høyre side, strikk opp m langs høyre
forkant, høyre halskant, nakke, venstre halskant og ned langs venstre forkant, slutt nederst i åpningen på venstre side. Sett et
merke i hvert hjørne øverst ved forkantene og et merke innerst i hvert hjørne ved halskanten i hver side (der de 4 (5) 4 (5) m ble
felt av). Strikk 2 p r fram og tilbake, samtidig som det økes 2 m i hvert hjørne ved forkantene og det strikkes 2 m r sammen i
hvert hjørne ved halskanten. Fell av med r m fra vrangen og sy kanten til nederst i hver side. Sy i knapper.
BUKSE
Skift til p nr 3. Strikk videre med denne inndelingen: Strikk 7 m dobbel perlestrikk, 62 (66) 70 (74) m glattstrikk, 14 m dobbel
perlestrikk, 62 (66) 70 (74) m glattstrikk, 7 m dobbel perlestrikk. Samtidig som det økes 4 (6) 6 (6) m jevnt fordelt over hvert
glattstrikkede felt på 1. omgang = 160 (172) 180 (188) m.
Sett også et merke midt foran og midt bak.

339.02 YLVA FLETTEKJOLE
GARNFORBRUK
Dus gammelrosa 8104

7 (9) 10 nøster

339.03 ANNABEL PYNTEKJOLE
Etter at skjørtet har blitt strikket: Strikk 1 omgang vr til å hekle i. Strikk 1 omgang r, 1 omgang vr. Strikk hullrad: *2 r sammen,
kast*, gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang vr.

339.08 ANGELINA BLOMSTERKNOPPTOPP

27.09.2018

DG 339 DALE CLASSIC BABY

339.11 ANNABEL JAKKE, BUKSE, LUE & SOKKER
Hullbord fram og tilbake:
1. p: (= vrangen) Strikk r.
2. p: Strikk *2 r sammen, kast*, gjenta fra *-* ut p og slutt
med 1 r.
3. p: Strikk r.
4. p: Strikk r.
5. p: Strikk vr.

Hullbord rundt:
1. omgang: Strikk vr.
2. omgang: Strikk *2 r sammen, kast*, gjenta fra *-* ut
omgangen.
3. omgang: Strikk vr.
4.-5. omgang: Strikk r.
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