PONCHO
MODELL 323∙09

ERLE

#DALEGARN #DG
#HOUSEOFYARN_NORWAY
SS/2016

HOUSE OF YARN | DALE GARN | ERLE | PONCHO MED LØSE ERMER

1

10

10

8+9

5

ERLE

323· 09 PONCHO MED LØSE ERMER
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN

DALE ERLE 56% kid mohair, 26% silke,
18% ull, 50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER
Poncho
Løse ermer
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Vidde nede ca
Hel lengde ca
Lengde løse
ermer ca

S
(M)
S-M (L-XL)

FORKORTELSER

L

(XL)

XXL

(130)
(127)
(76)

140 cm
140 cm
78 cm

100
100
70

(110)
(107)
(72)

120
113
74

52

(54)

cm

Poncho
Hvit 0010
Ubleket hvit 0020
Blekgul 9024

2
4
2

(3)
(4)
(2)

3
5
2

Løse ermer
Ubleket hvit 0020
Blekgul 9024

1
1

(1)
(1)

nøste
nøste

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

GARNFORBRUK
(3)
(5)
(2)

3
5
2

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp nr 10
Strømpep nr 8 og 9 til løse ermer
Heklenål nr 5

STRIKKEFASTHET

12 m mønster med 4-dobbel tråd
på p nr 10 = 10 cm
10 m ribbestrikk 4-dobbel tråd
på p nr 8 = 10 cm

NB!

Strikk rundt 1 omgang vr. Legg samtidig opp 23 (27) 29 (29)

Bolen vrenges før montering.

27 m i hver side over de felte = 120 (132) 144 (156) 168 m.

Ta høyde for dette ved skjøte av tråder.

Sett et merke rundt 1 m i hver side, med 59 (65) 71 (77) 83 m

Symbolene i diagrammene leses/følges som om plagget

mellom merkem til for- og bakstykke. Merkem er 1. m på

strikkes fra retten.

omgangen. Strikk rundt i mønster etter diagram B, begge
merkem vil da være vr på 1. omgang. Strikk til arbeidet måler

BOLEN

ca 59 (61) 63 (65) 67 cm. Tilpass lengden slik at det sluttes

Legg opp 120 (128) 136 (152) 168 m med 2 tråder hver

med 7. eller 15. omgang i diagram B.

av blekgul og ubleket hvit på rundp nr 10. Sett et merke

Sett 13 m i hver side på en tråd til skulderstykke, med

rundt 1 m i hver side, med 59 (63) 67 (75) 83 m mellom

merkem som den midterste av disse. Delene strikkes

merkem til for- og bakstykke. Merkem er 1. m på omgangen.

videre fram og tilbake hver for seg.

Strikk rundt i mønster etter diagram A til arbeidet måler
29 (30) 32 (32) 33 cm. Fell 23 (25) 25 (27) 27 m i hver side

BAKSTYKKET

til ermehull på siste omgang, med merkem som den

= 47 (53) 59 (65) 71 m.

midterste av de felte m.

Strikk fram og tilbake i mønster etter diagram B som før, fell

Skift til 2 tråder hver av hvit og ubleket hvit ERLE.

samtidig 1 m i hver side på 2. p (= retten, og du er ved X/Y
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DIAGRAM A, B
B

DIAGRAM

Y

Gjenta

X

Gjenta
A
Gjenta
Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Retten: Strikk 1 vr+1 r+1 vr i samme m
Retten: Løft opp tråden før neste m til et
kast som strikkes vridd r, strikk 3 r i neste
m, vekselvis i framre og bakre m−ledd,
løft opp tråden etter m til et kast som
strikkes vridd r = 5 m
Retten: Strikk 5 r, løft de 4 første strikkede
m over den sist strikkede m = 1 m
Strikk 3 r sammen

i diagrammet). Gjenta fellingene hver 4. p 1 gang, hver 2. p 1
gang og hver p 2 ganger = 37 (43) 49 (55) 61 m.
Arbeidet måler ca 65 (67) 69 (71) 73 cm, og du igjen ved X/Y
i diagrammet.
Sett 13 (16) 19 (22) 25 m i hver side på tråd til skuldre,
og de midterste 11 m på en tråd til hals.
FORSTYKKET
Strikk som for bakstykket.
SKULDERSTYKKET
= 13 m.
Strikk fram og tilbake i mønster som før, legg opp 1 kantm
i hver side på 1. p, = 15 m. Kantm strikkes r på alle p.
Det vil vekselvis være 15 og 19 m på p, med henholdsvis
2 og 3 «bobler». Strikk til skulderstykket når opp til halsen
(målt langs felling og skulder på for- og bakstykket), avpass
slik at det er 15 m (= 2 «bobler» på p, og du er ved X eller
Y i diagrammet). Fell 1 kantm i hver side på siste p, = 13 m.
Sett m på en tråd, og strikk det andre skulderstykket
på samme måte.

HALSEN
Sett halsm og skulderstykkenes m inn på liten rundp nr 10 =
48 m. Strikk videre rundt i mønster etter diagram B som før.
Strikk samtidig arbeidet høyere bak slik: Første gang du
kommer til X og Y i diagrammet strikkes denne raden
2 ekstra ganger, men kun over den halvparten av boblene
som er bak på halsen. Strikk videre uten ekstra rader til halsen

MONTERING
Vreng arbeidet.
Sy skulderstykkene til for- og bakstykker, innenfor kantm.
Hekle 1 omgang fm rundt ermehullene med heklenål nr 5.
Mot nederdelen hekles med 2 tråder hver av blekgul og
ubleket hvit, mot overdelen hekles med 2 tråder hver av hvit
og ubleket hvit.

ERMER
Begynn nederst.
Legg opp 20 (24) m med 2 tråder hver av blekgul og ubleket
hvit på strømpep nr 8. Strikk rundt i ribbestrikk 2 r, 2 vr. Når
arbeidet måler 26 (27) cm skift til strømpep nr 9. Strikk videre
som før til arbeidet måler 52 (54) cm. Fell av i ribbestrikk,
samtidig som det økes 1 m etter hver m. Øk ved å løfte opp
tråden før neste m til et kast – som strikkes vridd r etter en r
m, og vridd vr etter en vr m.
Strikk et erme til på samme måte.

måler ca 19 (20) 20 (21) 22 cm. Fell av i mønster.
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
Dale Erle er et luftig, børstet mohairgarn
i luksusklassen som blir til lekre, florlette
og myke plagg. Bruk det enten alene
eller prøv å strikke det sammen med
andre garnkvaliteter. Husk at den oppgitte
strikkefastheten er veiledende, og du kan
også strikke Dale Erle tykkere pinner og få
et ennå lettere og luftigere resultat.

ERLE

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm
50 gram = ca 325 meter

56 % kid mohair • 26 % silke
18 % ull
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18

5,5

10
50g = ca 325m

•
•
•
•
•
•

Ullvugge 30° C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, MACEHAIR/MACEAGENCY | MODELLER: IDOLLOOKS | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI | TAKK TIL SELECTED TASTASENTERET, SELFIE TASTASENTERET OG STYLISTENE FOR LÅN AV KLÆR
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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