Iris Melange Sommertopp
No. 2004-193-4181

Materialer

Strikkefasthet

4 (5) 5 (6) 7 nst a 50 g
Rainbow Melange fg 20

26 masker og 34 omganger i mønster,
målt litt utstrekt
25 masker og 32 pinne i glattstrikk

Rundpinne 80 cm 3,5 mm

Oppskrift informasjon
Heklenål 2,5 mm
Maskeholdere
Maskemarkører

Størrelse
S (M) L (XL) XXL

Mål
Bredde: 42 (46) 50 (54) 58 cm,
gir seg i bredden.
Lengde: 48 (50) 52 (54) 56 cm

Toppen strikkes i mønster over det hele. Strikkes
rundt til ermåpningen hvor arbeidet deles.
Det strikkes frem og tilbake på rundpinnen, i det det
samtidig økes ut til ermer i hver side.
Første og siste maske på pinnen strikkes i glattstrikk
= rett på retten og vrang på vrangen.
Det strikkes skrå skuldre på ryggen med German
Short Rows.
Skuldrene strikkes sammen med en ekstra pinne. Til
slutt hekles det fastmasker rundt halsen og
ermepåninger.

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/iris-melange-sommertopp
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Teknikker
Du kan finne videoer av teknikker brukt i oppskriften her:
German Short Rows: https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8

Forkortelser
SSK: Ta 1 maske rett løs av, ta enda 1 maske rett løs av, stikk venstre pinne gjennom
begge masker med spissen foran arbeidet, strikk maskene. Dette gir et flott resultat.
Øk med 1 maske: Strikk løkken mellom 2 masker opp og strikk den vridd rett.
VM, Vendemaske: Vend med German short row.
Kantmasker: Den første og siste maske strikkes rett på retten og vrang på vrangen =
glattstrikk.

Oppskrift
Bol
Legg opp 220 (240) 260 (280) 300 masker og strikk rundt på rundpinnen.
1. omgang: 1 vrang, *3 rett, 2 vrang*, gjenta omgangen ferdig, men slutt med 1 vrang.
2. omgang: Strikkes som maskene viser.
3. omgang: Strikkes som maskene viser.
4. omgang, mønsterpinne: 1 vrang, *2 masker vridd rett sammen (SSK), kast om, 1 rett,
2 vrang*, gjenta fra * til * omgangen ferdig, men slutt med 1 vrang.
Gjenta disse 4 omgangene til arbeidet måler 31 (32) 33 (34) 35 cm. Slutt med den 2.
omgang i mønsteret.
Sett en markør ved omgangens begynnelse og midt på omgangen.
Ermeåpningen
Strikk til 3 masker før markøren, fell av 6 masker (2 rett, 2 vrang, 2 rett), strikk til 3 masker
før markøren, fell av 6 masker (2 rett, 2 vrang, 2 rett), strikk til fellingen = 104 (114) 124
(134) 144 masker på hver side.
Rygg og ermer
Strikk frem og tilbake på rundpinnen i mønster, i det første og siste maske strikkes glattstrikk
= rett på retten og vrang på vrangen.
Nå økes det ut i begynnelsen av hver pinne til ermer, slik:
Neste pinne, retten: 1 rett, øk ut med 1 maske, strikk til det er 1 maske igjen, 1 rett.
Neste pinne, vrangen: 1 vrang, øk ut med 1 maske, strikk til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
Gjenta disse 2 pinnene, i det det økes ut i mønster hvor det er mulig.
Fortsett med økninger til det er øket ut med 20 (22) 24 (26) 28 masker i hver side = 144
(158) 172 (186) 200 masker.
Strikk akkurat opp til arbeidet måler 17 (18) 19 (20) 21 cm fra ermeåpningen. Slutt med en
vrangsidepinne.
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Strikk skrå skuldre med vendemasker, slik:
*Strikk fra retten til det er 8 (9) 10 (11) 12 masker igjen på pinnen ved ermesiden, vend med
en VM, strikk fra vrangen til det er 8 (9) 10 (11) 12 masker igjen på pinnen ved ermesiden,
vend med en VM*.
*Strikk til det er 7 (8) 9 (10) 11 masker igjen før VM, snu med en VM, strikk til det er 7 (8) 9
(10) 11 masker igjen før VM, snu*, gjenta fra * til * til det er snudd i alt 3 ganger på hver side.
Sett en markør på hver side av de midterste 44 (46) 48 (50) 52 masker til nakke.
Fortsett med skrå skulder, i det det strikkes akkurat opp i nakken.
Høyre skulder
1. pinne, retten: Strikk til markøren i nakken.
2. pinne, vrangen: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) 11 masker til VM, vend med en VM.
3. pinne: Strikk til nakken.
4. pinne: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) 11 masker til VM, vend med en VM.
5. pinne: Strikk til nakken.
6. pinne: Strikk alle masker hvor VM strikkes som 1 maske = 50 (56) 62 (68) 74 masker til
skulder.
Sett maskene på en maskeholder.
Nakke
Legg til garn fra retten og fell av nakkens 44 (46) 48 (50) 52 masker av, ikke bryt garnet men
strikk videre med VM på venstre skulder; slik:
Venstre skulder
1. pinne, retten: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) 11 masker til VM, vend med en VM.
2. pinne, vrangen: Strikk til nakken.
3. pinne: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) 11 masker til VM, vend med en VM.
4. pinne: Strikk til nakken.
5. pinne: Strikk alle masker hvor VM strikkes som 1 maske = 50 (56) 62 (68) 74 masker til
skulder.
Sett maskene på en maskeholder.
Forstykke og ermer
Strikkes som på ryggen til det er øket ut med 12 (13) 14 (15) 16 masker i hver side = 128
(140) 152 (164) 176 masker. Slutt med en vrangsidepinne.
Sett en markør på hver side av de midterste 44 (46) 48 (50) 52 masker til halsutringnig.
Venstre skulder
1. pinne, retten: 1 rett, øk med 1 maske, strikk til 1 maske før markøren, 1 rett.
2. pinne, vrangen: 1 vrang, strikk til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
Gjenta disse 2 pinnene til det er øket ut til 50 (56) 62 (68) 74 masker.
Strikk akkurat opp til ermåpningen måler som ryggen inklusiv skrå skuldre med german short
rows.
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Strikk skuldrene sammen
Legg arbeidet sammen, vrang mot vrang, strikk 1 maske fra hver skulder sammen med en
3. pinne og fell samtidig av.
Halsutringning
Fell av de 44 (46) 48 (50) 52 masker fra retten, ikke bryt garnet men strikk videre på høyre
skulder, slik:
Høyre skulder
1. pinne, retten: 1 rett, strikk til det er 1 maske igjen, 1 rett.
2. pinne, vrangen: 1 vrang, øk med 1 maske, strikk til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
Gjenta disse 2 pinnene til det er øket ut til 50 (56) 62 (68) 74 masker.
Strikk akkurat opp til ermåpningen måler som på ryggen inklusiv skrå skuldre med german
short rows.
Strikk skuldrene sammen
Legg arbeidet sammen, vrang mot vrang, strikk 1 maske fra hver skulder sammen med
en 3. pinne og fell samtidig av.
Kanter
Hekle 1 omg fastmasker rundt i halsutringningen og i ermåpninger.
OBS. Hekle i maskene som i mønsteret (ikke mellom maskene) på vannrette sider og i hver
2. maske på de loddrette sider.

Riktig god fornøyelse :-)
#hobbiidesign #hobbiiirismelange
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