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Dale Garn - en del av

DG 451-17
GISELLE PONCHO

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik
GARN
KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull,
50 gram = ca 325 meter
STØRRELSER
XXS-M (L-XXXL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Vidde nede ca 232 (248) cm
Hel lengde ca 62 (66) cm
GARNFORBRUK
6 (7) nøster
FARGE
Mintgrønn 9074
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 5,5
Liten rundp nr 5
STRIKKEFASTHET
18 m x 25 p perlestrikk med 2 tråder på p nr 5,5 = 10 x 10 cm
ALTERNATIVT GARN 4 tråder TYNN KIDSILK ERLE

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.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
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PERLESTRIKK
1. p: (= vrangen) Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
2. p: Strikk vr over r, og r over vr.
Gjenta 2. p.
Første og siste m er kant-m, som hele tiden strikkes r.
Ponchoen strikkes ovenfra og ned i 2 deler.
BAKSTYKKET
Legg opp 55 (57) m med 2 tråder på p nr 5,5.
Strikk videre med denne inndelingen: (1. p = vrangen) Strikk
1 kant-m, 1 vr, perlestrikk til det gjenstår 2 m, strikk 1 vr,
1 kant-m. Samtidig, på 1. p, som det økes 8 m jevnt fordelt
ved å strikke 1 vr, 1 r i samme m i perlestrikket = 63 (65) m.
Fra retten strikkes det slik: 1 kant-m, 1 r, perlestrikk til det
gjenstår 2 m, strikk 1 r, 1 kant-m.
Samtidig, på hver p fra retten, økes 1 m i hver side innenfor
2 m, i alt 74 (80) ganger = 211 (225) m.
NB! De økte m strikkes etter hvert inn i perlestrikket. Øk ved
å strikke tverrtråden mellom 2 m vridd r eller vridd vr.
Strikk til arbeidet måler ca 62 (66) cm.
Fell av fra retten slik: *Stikk p inn i første m, trekk andre m
gjennom første m, og strikk m r. Sett m tilbake på venstre p*,
gjenta fra *-* ut p.

MONTERING
Sy ponchoen sammen i sidene med madrassting, slik at de
2 r m ligger kant i kant.
HALSKANT
Strikk opp 1 m i hver m med 2 tråder på p nr 5 rundt halsen.
Strikk videre slik: Strikk *1 m i første m, sett m tilbake på
venstre p*, gjenta fra *-* i alt 3 ganger = 3 m økt.
Strikk *2 r,
2 m vridd r sammen, sett alle m tilbake på venstre p*, gjenta
fra *-* ut omgangen til det gjenstår 3 m. Ta 1 løs av, 2 r
sammen, trekk den løse m over. Sy sammen til en usynlig
overgang.
MADRASSTING

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som bakstykket.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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