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LG 21-45
HERNA VEST

DESIGN
Hrönn Jónsdóttir
GARN
TYNN INCA 50 % baby alpakka, 22 % merinoull,
28 % nylon, 50 gram = ca 90 meter
STØRRELSER
XS-S (M-L) XL-XXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 90 (100) 119 cm
Vidde nederst ca 78 (88) 108 cm
Hel lengde bak ca 51 (55) 59 cm
GARNFORBRUK
6 (6) 7 nøster
FARGE
Mørk petrol 310
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 5
Liten rundp nr 4
STRIKKEFASTHET
17 m strukturmønster på p nr 5 = 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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

STRUKTURMØNSTER fram og tilbake
1. p (vrangen): Strikk r.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r.
Gjenta 1.-2. p.
STRUKTURMØNSTER rundt
1. omgang: Strikk vr.
2. omgang: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r.
Gjenta 1.-2. omgang.
Kant-m: Ta 1. m på p r løs av p med tråden foran arbeidet.
Siste m på hver p strikkes r
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ØK 1 H OG 1 V
Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

BAKSTYKKET
Legg opp 69 (77) 93 m på p nr 5. Strikk fram og tilbake i
strukturmønster innenfor 1 kant-m i hver side.
Når arbeidet måler ca 15 (17) 18 cm, økes det med øk 1 h i
begynnelsen og øk 1 v i slutten av neste p fra retten = 2 m
økt. De økte m strikkes med i strukturmønster etter hvert.
Gjenta økningene på hver 2,5. cm 12 (13) 14 ganger til
= 95 (105) 123 m.
Når arbeidet måler ca 48 (52) 56 cm, skråfelles skuldrene slik:
Fell av i begynnelsen av hver p 7,7,6,6 (8,8,8,7) 10,10,10,10 m
i hver side = 43 m til nakke. Sett m på en maskeholder, og
strikk forstykket.
FORSTYKKET
Legg opp og strikk som bakstykket.
Samtidig, når arbeidet måler 23 (25) 26 cm, strikkes det
forkortede p midt på forstykket slik (på retten): *Strikk til
det gjenstår ca 8 m på p (tilpass slik at du stopper før en m
i strukturmønsteret som skal strikkes vr). Snu, ta et kast på
p, og strikk r tilbake til det er like mange m igjen på andre
siden som ble utelatt på forrige p. Snu, ta et kast på p, og
strikk strukturmønster ut p, samtidig som kastet strikkes
vr sammen med neste m. Snu og strikk r tilbake, samtidig
som kastet strikkes vridd r sammen med neste m. Strikk 4 p
strukturmønster.* Gjenta fra *-* 11 (13) 17 ganger til.
NB! Husk økningene i sidene som på bakstykket.
MONTERING OG HALSKANT
Sy sammen på skuldrene, og sy sammen de nederste
28 (30) 31 cm i hver side.
Sett m fra maskeholderne på for- og bakstykket på p nr 4.
Strikk 24 cm rundt i strukturmønster. Fell løst av. Brett
halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

