Bæreponcho
No. 2003-191-7595

Materialer:

Oppskrift informasjon:

10 nøster á 100 g Woolpower fg. 10
Rundpinne 5 mm, 80 + 120 cm
Markører

Ponchoen skal strikkes rundt på rundpinne.
Ponchoen skal strikkes ovenfra.
Underveis i arbeidet felles det av masker til
åpning midt foran, de strikkes opp igjen
med strikkeopplegg.

Strikkefasthet:
18 masker på 10 cm
24 rekker på 10 cm

Mål:

Vanskelighetsgrad
Erfaren

65 cm, målt fra halskant til bunn

Størrelse:
One size

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/baereponcho
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Krage
Legg opp 80 masker på pinne 5 mm. Strikk vrangbord *1 rett, 1 vrang* til vrangborden måler
5 cm.
Øk jevnt ut til 104 masker på omgangen.
Sett en markør ved omgangens start. Økningene forskyves slik at bærestykket ikke bli for
”kantete”.
Bærestykke
Fortsett rundt i mønster og med økninger.
1. omgang: *Strikk 13 rett, øk med 1 maske (strikk løkken mellom maskene opp i vridd rett)*,
gjenta fra * til * omgangen ut = økt med 8 masker.
2. omgang: Strikk alle masker vrang.
3. omgang: Strikk alle masker rett.
4. omgang: Strikk 7 rett, øk med 1 maske, *strikk 14 masker, øk med 1 maske*, gjenta fra *
til * 7 ganger, strikk rett omgangen ut = økt med 8 masker.
5. omgang: *Strikk 15 rett, øk med 1 maske*, gjenta fra * til * omgangen ut = økt med 8
masker.
6. omgang: Strikk alle masker vrang.
7. omgang: Strikk alle masker rett.
8. omgang: Strikk 8 rett, øk med 1 maske, *strikk 16 masker, øk med 1 maske*, gjenta fra
*til* 7 ganger, strikk rett omgangen ut = økt med 8 masker.
9. omgang: *Strikk 17 rett, øk med 1 maske*, gjenta fra *til* omgangen ut = økt med 8
masker.
Fortsett slik med 1 maske mer mellom økningene til det er 304 masker.
Marker midt på forstykket slik:
Omgangens begynnelse er den ene skulder, sett en markør på motsatte side = 152 masker.
Sett en markør midt på forstykket = 76 masker inn.
Hull midt foran
Fell av 36 masker midt foran (18 masker på hver side av markøren midt foran). Strikk 4
pinner, frem og tilbake, i mønster.
Neste omgang, rettsiden: strikk frem til de tidligere fellet masker. Legg opp 36 nye masker
med strikke-opplegg.
Poncho
Herfra økes det ut som hittil, men kun på hver 8. og 9. omgang, slik at økningene fremdeles
ligger forskjøvet. Strikk til arbeidet måler 65 cm, målt fra skulderen (omgangens
begynnelse).
Strikk 3 omganger rettstrikk.
Fell løst av.
Mansjett
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Markér begge sidesømme.
Strikk opp 36 masker langs kanten av arbeidet fra rettsiden = 18 masker på hver side av
markøren. Samle arbeidet og strikk rundt i vrangbord *1 rett, 1 vrang* til arbeidet måler 10
cm.
Fell av i i elastisk vrangbord.
Strikk en mansjett til, lik til denne.
Hullets vrangbord
Strikk opp masker langs bunnen av hullet på forstykket. Strikk 3 cm vrangbord. Fell av i
vrangbord.
Strikk tilsvarende langs den øvre kant.
Sy kantene fast i siden.
Fell av i vrangbord. Sy kantene fast til ponchoen.

God fornøyelse!
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