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Du Store Alpakka - en del av

DSA 106-17
CREEK PONCHO

DESIGN
Iselin Hafseld
GARN
ALPAKKA WOOL 60 % alpakka, 40 % ren ny ull,
50 gram = ca 166 meter
Alternativt garn: MINI STERK
STØRRELSER
S-M (L-XL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Vidde nederst ca 267 (297) cm
Hel lengde ca 72 (74) cm
GARNFORBRUK
Farge 1 6 (7) nøster
Farge 2 3 nøster alle størrelser
Farge 3 3 nøster alle størrelser
FARGER
Farge 1 Lys grå melert 502
Farge 2 Natur 501
Farge 3 Brun 548
PINNEFORSLAG
Stor og ekstra stor rundp nr 2,5 og 3
TILBEHØR
5 knapper
STRIKKEFASTHET
27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm
30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

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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PONCHO
Legg opp 722 (802) m på rundp nr 2,5 med farge 1.
Strikk 2 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr = brettekant, 2 cm
glattstrikk. Sett 1 merke i hver side = 361 (401) m til hvert
stykke.
Skift til p nr 3, og strikk mønster etter diagram A.
Start fra begynnelsen, strikk til neste merke, start på ny fra
begynnelsen. NB! Ved lange maskesprang bør trådene
tvinnes på hver 5./6. m. Pass på at det ikke tvinnes på samme
sted i omgangen etter. Sett et merke rundt den midterste m
på hvert stykke = midt-m.
Samtidig, når arbeidet måler 3 cm fra brettekanten, felles det
midt foran og midt bak slik: Strikk til 2 m før midt-m, strikk
2 vridd r sammen, strikk midt-m r, strikk 2 r sammen = 4 m felt.
Gjenta fellingene på hver omgang i alt 112 (120) ganger
= 274 (322).
Etter diagram A strikkes mønster etter diagram B. Strikk videre
med mønster vekselvis etter diagram A og B.
Når det gjenstår 274 (322) m, strikkes 1 omgang uten felling.
På neste omgang felles det midt foran og midt bak som før,
og i tillegg 2 m i hver side (1 m på hver side av side-merkene)
= 8 m felt. Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt
15 ganger = 154 (202) m
Skift til farge 1, og strikk 3 omganger glattstrikk. På neste
omgang felles 22 (58) m jevnt fordelt = 132 (144) m.
Strikk 2 omganger glattstrikk.
HALSKANT
Skift til p nr 2,5, og fortsett med farge 1. Strikk fram og tilbake
med 2 r og 2 vr slik:
Fra retten: 1 r, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 3 r.
Fra vrangen: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1 r.
Strikk til arbeidet måler ca 16 cm. Strikk 2 p med farge 2,
3 p med farge 1, 2 p med farge 3, 2 p med farge 2. Skift til
farge 1, og strikk til arbeidet måler ca 22 cm.
Fell av med r og vr m.
VENSTRE FORKANT
Strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 2,5 langs
halskanten. M-tallet må være delelig med 4 + 2. Strikk 3 cm
vrangbordstrikk som på halskanten. Fell av med r og vr m.
Sett merker for 5 knapper, den øverste og nederste ca 2 cm
fra start/slutt, de øvrige jevnt fordelt. Sy i knappene.
HØYRE FORKANT
Strikkes som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende
merkene.
Når kanten måler 1,5 cm, lages det knapphull ved å felle
4 m, som legges opp igjen på neste p. Strikk til kanten måler
3 cm. Fell av med r og vr m.
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DIAGRAM
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Farge 3

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