HOY_18 BEST IN SHOW RETTELSER
18-12 + 18-13 + 18-14
DOBBEL PERLESTRIKK
1. p/omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2. p/omgang: Strikk r over r, vr over vr.
3. p/omgang: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*.
4. p/omgang: Strikk vr over vr, r over r.
Gjenta disse 4 p/omgangene.

18-15 + 18-16 SANNA JAKKE
For- og bakstykket
Legg opp 217 (229) 253 (277) 313 m med dus sjøgrønn melert på rundp nr 3 og strikk 5 cm mønster etter diagram A fram og tilbake
(1. p = vrangen). Avslutt med helt mønster. På siste p legges opp 5 nye m i slutten av p, disse m er oppklippsm og er ikke med i
videre mønster eller m-tall. Omgangen begynner midt foran. Skift til p nr 3,5 og strikk mønster rundt etter diagram B, samtidig
som det økes 0 (4) 4 (4) 0 m jevnt fordelt på 1. omgang. Strikk mønster videre etter diagram C, samtidig som det felles 0 (4) 4 (4)
0 m på 1. omgang.

18-17 / 18-18 SIRA GENSER
BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 4, bakstykket, venstre ermet, forstykket og høyre ermet = 336 (384) 432 (480) m.
Omgangen begynner bak på høyre skulder. Strikk en omgang glattstrikk med brun melert/mørk grå melert og øk 4 m jevnt
fordelt (1 m på hvert stykke) = 340 (388) 436 (484) m. Sett et merke ved hver sammenføyning. Strikk mønster etter diagram B og
fell samtidig til raglan ved å ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over før hvert merke og strikk 2 r sammen etter hvert merke = 8
m felt. Fell til raglan på hver omgang 0 (2) 3 (4) ganger og videre på hver 2. omgang til det er felt i alt 28 (33) 38 (43) ganger =
116 (124) 132 (140) m. Strikk 1 omgang i glattstrikk og fell 2 (6) 10 (14) m jevnt fordelt = 114 (118) 122 (126) m.
NB! Begynn mønster B ved pil for valgt størrelse ved hvert merke. Pass på at bord 2 i diagrammet blir midtstilt over bord 1 slik at
mønsteret blir symmetrisk.
NB! Når diagram B er ferdig, strikkes resten av arbeidet i ensfarget glattstrikk med sandbeige/grå melert.
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