1597 - Poncho med ermer i Mayflower Easy Care Big.
Str.:
S/M
( L/XL)
XXL/XXXL
Overvidde cm:
115
(135)
155
Lengde cm:
60
(65)
70
Fg. 195, Gammel Rosa, ngst.:
13
(14)
15
Pinne:
5
Rundpinne (40 cm):
5
Strømpepinne:
5
Kvalitet:
Mayflower Easy Care Big. 100 % Ren Ny Ull, 85 m pr. 50 gram.
Strikkefasthet:
Vannrett: 18 masker = 10 cm. Loddrett 26 p = 10 cm. I glattstrikk.
For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinne, som er det
profesjonellearbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å gjøre en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong.

Snoning over 4(6) masker.
Begynn på rettsiden med snoning slik:
Venstre side: Sett 2(3) masker på en hjelpepinne foran arbeidet, strikk 2(3) rettmasker og de 2(3)
rettmaskene på hjelpepinnen.
Høyre side: Sett 2(3) masker på hjelpepinne bak arbeidet, strikk 2(3) rett masker og de 2(3) rettmaskene på
hjelpepinnen.
Flette over 12 rettmasker:
Begynn fletten på rettsiden som snoningene. (Se ovenfor).
Sett 3 masker på hjelpepinnen bak arbeidet, strikk 3 rettmasker, strikk de 3 rettmaskene på hjelpepinnen;
sett 3 masker på hjelpepinne foran arbeidet, strikk 3 rettmasker, strikk 3 rettmaskene på hjelpepinnen.

Fremgangsmåte:
Bakstykke.
1: Legg opp 240(258)276 masker på p nr. 5 og
strikk 8(10)12 p ribb (1 rett, 1 vrang).
2: Fortsett i glattstrikk og sett en maskemarkør
midt foran. Hele mønstret går over 56 masker, på
hver side av mønsteret strikkes glattstrikk.
(Gjelder alle størrelser), start 28 masker før
markøren med, 4 vrangmasker, 4 rett-masker, 4
vrangmasker, 6 rettmasker, 4 vrang-masker, 12
rettmasker, 4 vrangmasker, 6 rett-masker, 4
vrangmasker, 4 rettmasker, 4 vrang-masker*.
Strikk totalt 4 p som maskene viser. Heretter 4
vrangmasker, snoning over 4 masker,
4 vrangmasker, snoning over 6 masker, 4 vrangmasker, flette over 12 masker (6 masker innen
markøren og 6 masker etter), 4 vrang-masker,
snoning over 6 masker, 4 vrangmasker, snoning
over 4 masker, 4 vrangmasker. Markørene viser
midten av fletten (altså 6 masker på hver side av
markørene). Strikk på hver side av fletten 4
vrangmasker, snoning over 6 masker, 4
vrangmasker, snoning over 4 masker, 4 vrangmasker, resten av maskene strikkes glatt. *Gjenta
fra * til *.
3: Det felles på hver 4. p på hver side av de
ytterste vrangmaskene og i hver side etter første/
siste maske. På venstre side strikkes alltid 2 rettmasker vridd rett sammen og på høyre side strikkes alltid 2 rettmasker vanlig rett sammen.

4: Fortsett med fellingene til det er fellt 8(9)10
gange.
5: Fortsett å felle på hver 4. p ved hver side av
mønsteret, samt først og sist på pinnen. Gjelder
alle størrelser.
6: Strikk til det er 21(22)23) fletter/snoninger;
strikk ytterligere 4 p og fell av.
For.
1: Strikkes som bakstykket, men i stedet for den
siste snoning, de midterste 32 maskene felles til
hals. (Gjelder alle størrelser). Strikk heretter hver
side ferdig for seg og fell mot halssiden 2x4
masker. NB! Husk fellingene i hver side til det ikke
er flere masker igjen.
Montering.
1: Sy nederste ribbkant sammen; sy sammen i
sidene, begynn hvor fellingene på 2.hver p starter.
2: Strikk opp 110(120)130 Masker i halsen på
rund-pinne nr. 5, strikk 25 cm ribb, (1 rett, 1
vrang). Gjelder alle størrelser. Fell av i ribb.
3: Strikk opp 46(52)58 masker på strømpepinne
nr. 5 i åpningen etter ribbkanten.
4: Strikk 15(16)17 cm ribb, (1 rett, 1 vrang). Fell
løst av i ribb. Strikk erme i den andre siden.

5: Fest tråder, bløtlegg ponchoen og dra i fasong.
IA

