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DESIGN 

Motestrikk by KK & DALE GARN

GARN

MYK PÅFUGL 73 % mohair, 22 % ull, 5 % polyamid,

50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER 

One size

PLAGGETS MÅL

Vidde nederst ca 210 cm

Lengde ca 72 cm

GARNFORBRUK

Hvit 0010 500 g

PINNEFORSLAG 

Stor rundp nr 5

Liten rundp nr 4,5 og 5

STRIKKEFASTHET 

18 m (1 r, 1 vr) x 20 omg = 10 x 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

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

omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk,

vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske,

arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram
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Hele ponchoen strikkes rundt i 1 r, 1 vr.

Begynn nederst. Legg opp 380 m på rundp nr 5. Strikk rundt 

1 r, 1 vr. Etter 3 omg skal det settes et merke i 4 vr m (2 vr 

m foran og 2 vr m bak) = 4 merkem. Det skal være 115 m 

mellom merkem midt foran og midt bak, og det skal være 73 

m i hver side mellom merkem. Altså 73 m + 1 vr m + 115 m + 

1 vr m + 73 m + 1 vr m + 115 m + 1 vr m. Fortsett rundt med 

1 r, 1 vr. 

På 7. omg skal det felles slik på ”forstykket” og ”bakstykket”.

På innsiden av de 4 merkem, dvs på samme side som ’midt 

foran’ og ’midt bak’, gjøres slik: Ta 1 m løs av strikk 2 m r 

sammen, trekk den løse m over = 2 m felt (altså 8 m felt i 

løpet av 1. omg). På 11. omg skal det felles på utsiden av de 4 

merkem, dvs på samme side som ”ermene”. Fell likedan som 

på innsiden av merkem, men det skal være 1 r, 1 vr, 1 r, 1vr 

(= 4 m) mellom merkem og fellingen. På 14. omg felles som 

første gang på innsiden av merkem. På 21. omg gjentas dette.

På 22. omg felles igjen på utsiden av merkem (med 4 m 

mellom merkem og fellingen). Forsett slik, med fellinger hver 

7. omg på innsiden av merkem og fellinger hver 11. omg på 

utsiden av merkem, til det er felt 20 ganger på innsiden av 

merkem og 12 ganger på utsiden av merkem = 140 omg. Det 

skal nå være 124 m igjen. La m stå på p.

HALS

Fortsett rundt med 1 r, 1 vr. Etter 5 cm skal det byttes til p nr 4,5.

Strikk til halsen måler ca. 20 cm eller til ønsket lengde. Fell 

passe løst av med r og vr m.

MONTERING

Brett inn 4-5 cm nederst på ”ermene”, mellom fellingene, og 

fest forsiktig med noen sting på vrangen (uten at det vises på 

retten). Sy også noen sting nederst i hver side, gjennom for -

og bakstykke.

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


