Lupin Veske
No. 2004-193-8897

Materialer

Forkortelser

2 nøster a 50 g Rainbow Melange, fg 13 A

Øk med 1 maske: Strikk opp løkken
mellom maskene og strikk den vridd
rett.
3 masker sammen: Ta 1 maske rett
løs av, strikk 2 masker vridd rett
sammen, trekk den løse masken over.

1 nøste a 50 g Rainbow Melange, fg 02 B
Veskehank - 44 cm
Strømpepinne 3 mm
Rundpinne 80 cm 3 mm

Mål
Bredde: 32 cm

Oppskrifts informasjon
Veskens bunn strikkes i glattstrikk med
økninger. Veskens side strikkes i
mønster med striper.

Strikkefasthet
28 masker og 36 omganger i glattstrikk
på 10 cm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/lupin-veske
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Side 1

Oppskrift
Veskens bunn
Legg opp 8 masker med farge B og fordel på 4 pinner.
1. omgang: Rett
2. omgang: *1 rett, øk med 1 maske*, gjenta omgangen ferdig = 16 masker.
3. omgang: Rett
4. omgang: *2 rett, øk med 1 maske *, gjenta omgangen ferdig = 24 masker.
5. omgang: Rett
6. omgang: *3 rett, øk med 1 maske *, gjenta omgangen ferdig = 32 masker.
Fortsett slik, med 1 maske mer mellom økningene til det er 27 x 8 masker =
216 masker.
Veskens sider
Herfra strikkes det zig-zag-mønster, striper og riller.
Skift til farge A og strikk:
1. mønster-omgang: *25 masker rett, 3 masker sammen, 25 masker rett, kast, 1 rett, kast*,
gjenta omgangen ferdig.
Sett en markør omkring den midterste masken i fellingen og omkring masken mellom
kastene.
2. rett-omgang: Rett.
3. mønster-omgang: Mønster som 1. omgang.
NB Vær oppmerksom på at fellingene og økningene ligger akkurat over hverandre.
4. rett-omgang: Rett.
5. mønster-omgang: Mønster.
6. rille-omgang: Vrang.
7. mønster-omgang: Mønster.
8. rett-omgang: Rett.
9. mønster-omgang: Mønster.
10. rett-omgang: Rett.
11. mønster-omgang: Mønster.
12. rett-omgang: Rett.
Skift til farge B.
13. mønster-omgang: Mønster.
14. rett-omgang: Rett.
Skift til farge A og gjenta fra 1. omgang og gjenta de 14. omgangene til arbeidet måler ca 25
cm langs siden. Slutt med den 6. mønster-omgang.
Fell av i vrang fra retten.
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Hank
Sett hankene på i spissene. Se bilde.

Riktig god fornøyelse!
#hobbiidesign #lupinbag
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