Nina Liten Kjole
No. 2004-191-8745

Materialer

Vanskelighetsgrad

1 (1) 1 nøste a 200 Twirls fg. 16

Begynner

Rundpinne 80 cm, 5 mm
Rundpinne 40 cm, 2,5 mm

Størrelser

Strikkefasthet
19 masker på 10 cm på pinne 5 mm
i dobbelt garn
30 masker på 10 cm på pinne 2,5
i enkelt garn

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/nina-liten-kjole

1 (2) 3 år
MÅL
Skjørt, bredde: 41 (44) 47 cm
Overvidde, bredde: 24 (26) 28 cm
Lengde, målt midt bakpå: 38 (41) 45 cm

Oppskrift informasjon
Kjolen strikkes nedenfra og oppover.
Skjørtet strikkes rundt i glattstrikk med
dobbelt garn, som tas både innenfra og
utenfra nøste samtidig. Bærestykket
strikkes i enkelt garn med fellinger.
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Skjørt
Legg opp 152 (166) 180 masker på rundpinne 5 mm med dobbelt garn, med1 tråd innenfra
og 1 tråd utenfra nøstet.
Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 28 (31) 35 cm.
Skift til rundpinne 2,5 mm og enkelt garn og strikk glattstrikk.
Strikk 2 omganger glattstrikk. Sett en markør i hver side = sidesømmen.
Ermåpning: Strikk rett til 3 masker før sidesøm, fell 6 masker løst av, strikk rett til 3 masker
før sidesøm, fell av 6 masker.
Ermer: Strikk til avmasking, legg opp 50 (55) 60 masker, strikk til den andre avmasking og
legg opp 50 (55) 60 masker = 240 (264) 288 masker.
Sett et merke midt på hver erme.
Bærestykket
Strikk 2 omganger glattstrikk og slutt 1 maske før merket på neste erm.
Begynn fellinger: Strikk *2 rett sammen, 18 (20) 22 rett*, gjenta fra * til * omg ut
= 12 masker fellet.
Heretter felles det med 1 maske mindre mellom inntagning på hver inntagningsomgang.
Ta inn på vekselvis hver 3. og 4. omgang til det er 120 masker.
Fell av meget løst i rett.

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign #ninadress
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