Tanja Tunika
No. 2004-192-3365

Materialer

Strikkefasthet

2 (2, 2, 2, 3, 3) nøster a 200 g
Dolce Cashmere fg 02

27 masker på 10 cm
31 omganger/pinne på 10 cm

Strømpepinne 3,5 mm
Rundpinne 3,5 mm 80 cm
Maskemarkører
Maskeholdere

Forkortelser

Størrelse
XS (S, M, L, XL, XXL)

Mål
Bredde: 40 (42, 48, 54, 60, 66) cm
Lengde: 57 (61, 65, 69, 72, 75) cm

Øk med 1 maske: Strikk opp løkken
mellom maskene og strikk den vridd rett.

Oppskrifts-informasjon
Bærestykket strikkes i 2 like stykker fra erm
til midt for/bak, hvor de skal syes sammen.
De strikkes med hver sitt garnnøste for å få
delene lik.Herfra strikkes det opp masker til
kroppen og skjøtet, hvor det strikkes fra
begge nøster skiftevis, for å utjevne
fargeskiftet.

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/tanja-tunika
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Bærestykke og ermer
Høyre erme
Strikk med garnet innenfra på nøste #1.
Legg opp 56 (58, 60, 62, 64, 66) masker på strømpepinne og strikk rundt.
Strikk 4 cm vrangbord: 1 rett, 1 vrang.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Fortsett i glattstrikk med økninger:
Strikk til 1 maske før markøren, øk med 1 maske, 2 rett, øk med 1 maske, strikk omgangen
ferdig.
Øk på hver 8.(8., 8., 6., 6., 5.) omgang til det er 84 (90, 94, 100, 106, 110) masker.
Strikk opp til ermet måler 48 (48, 48, 46, 43, 40) cm.
Sett en markør ved den siste omgang = ermåpning.
Herfra strikkes det frem og tilbake på rundpinne over alle masker.
Skulder
Strikk til arbeidet måler 10 (11, 12, 14, 15, 16) cm fra markøren. Slutt med en vrangpinne.
Arbeidet måler 58 (59, 60, 60, 58, 56) cm fra oppleggskanten.
Høyre forstykke
Halsutringning
1. pinne, retten: strikk 34 (36, 38, 41, 43, 45) masker rett. Sett resten av maskene på en
hjelpepinne.
2. pinne, vrangen: vrang.
3. pinne, retten: strikk rett til det er 3 masker igjen, 2 rett sammen, 1 rett.
Gjenta disse 2. og 3. pinne til det er 28 (30, 32, 34, 36, 38) masker.
Strikk opp til arbeidet måler 20 (22, 24, 27, 30, 33) cm fra ermeåpning. Sett maskene på
en maskeholder.
Arbeidet måler 68 (70, 72, 73, 73, 73) cm fra oppleggskanten.
NB Forstykket sys sammen med maskesting senere. Man kan også lukke maskene
av og deretter sy sammen med maskesting.
Høyre rygg
Fell av fra retten 15 (17, 17, 17, 19, 19) masker over skulderen og strikk pinnen ut = 35 (37,
39, 42, 44, 46) masker.
1. pinne, vrangen: vrang.
2. pinne, retten: 1 rett, 2 masker vridd rett sammen, strikk rett pinnen ferdig.
Fell inn på hver 4. pinne til det er 32 (34, 36, 38, 40, 42) masker.
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Strikk opp til arbeidet måler 20 (22, 24, 27, 30, 33) cm fra ermåpning. Sett maskene på en
maskeholder.
Arbeidet måler 68 (70, 72, 73, 73, 73) cm fra oppleggskanten.
NB Ryggen sys sammen med maskesting senere. Man kan også lukke maskene
av og deretter sy sammen med maskesting.
Venstre erm
Strikkes med nøste #2. Strikkes som høyre erme, men speilvendt, slik at hhv forstykker og
rygg passer sammen.
Montering av bærestykke
Sy stykkene sammen: forstykke til forstykke og rygg til rygg. Sy sammen med maskesting.
Halskant
Strikk masker opp i halsen og strikk 6 omganger vrangbord: 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Bol
Strikk opp fra retten og fra ermåpningen til ermåpning 96 (105, 116, 130, 144, 158) masker
til forstykket og 96 (105, 116, 130, 144, 158) masker til ryggen = 192 (210, 232, 260, 288,
316) masker.
1. omgang: vrang.
2. omgang: vrang
3. omgang: strikk *øk med 1 maske, 8 rett*, gjenta fra * til * omgangen ferdig = 216 (236,
260, 292, 324, 356) masker.
Fortsett i glattstrikk til arbeidet måler 29 (31, 33, 35, 36, 37) cm ermåpning.
NB
Størrelse XS – L: Herfra strikkes det hhv 1 omgang med nøste #1 og 1 omgang med nøste
#2, for å utligne fargeskiftet mer jevnt.
Størrelse XL – XXL: Herfra strikkes det hhv 1 omgang med nøste #1 og 1 omgang med
nøste #2, for å utligne fargeskiftet mer jevnt til skjøtet. Heretter strikkes med nøste #3.
Skjøt
Strikk en omgang med fellinger, slik:
1. omgang: *2 rett sammen, 8 rett*, gjenta fra * til * omgangen ferdig = 195 (213, 234, 263,
292, 321) masker.
2. omgang: vrang.
3. omgang: vrang
4. omgang: rett
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Strikk en omgang med økninger, slik:
Strikk *2 rett, øk med 1 maske*, gjenta fra * til * omgangen ferdig = 297 (319, 351, 367, 438,
477) masker.
Fortsett i glattstrikk til skjøtet måler 10 (11, 12, 13, 14, 15) cm.
Strikk 2 omganger vrang.
Fell løst av i rett fra vrangen.

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign

#tanjatunika
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