Briza Skjørt
No. 2003-193-4152
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Side 1

Materialer

Vanskelighetsgrad

4 (4) 5 (5) 6 nøster á 50 g Tencel,
Go Handmade fg. 17385
Elastisk tråd 3 cm bred, til midjen.
Rundpinne 80 cm 3 mm
Strømpepinne 3 mm til i-cord
10 maskemarkører

Ekspert

Størrelse

Oppskriftsinformasjon

S (M) L (XL) XXL

Skjørtet strikkes ovenfra, rundt på
rundpinne i glattstrikk. Det økes så det
dannes en A-form.
Det sys en elastisk tråd i bretten i midjen.

Strikkefasthet
29 masker på 10 cm
38 pinne på 10 cm

Mål
Bredde - midje: 42 (44) 46 (48) 50 cm.
Lengde: 60 cm alle størrelser.

Kjøp garnet her:

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiibriza

http://shop.hobbii.no/briza-skjort

Bilde 1: Linning

Bilde 2: Økning

Bilde 3: Icord-kant
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Midje
Legg opp 240 (252) 264 (274) 286 masker. Samle maskene på rundpinnen og strikk rundt i
glattstrikk.
Strikk 3 cm glattstrikk, 1 omgang vrang, 3 cm glattstrikk.
På neste omgang økes det med 24 (20) 24 (22) 24 masker jevnt fordelt på omgangen = 264
(272) 288 (296) 304.
Skjørt
Sett en markør etter 33. (34.) 36. (37.) 38 masker = 8 markører.
1. øknings-omgang: *Strikk til markøren, kast på pinnen, flytt markøren*, gjenta
omgangen ferdig = 8 masker økning.
Strikk 21 omganger glattstrikk. Kastene på pinnen strikkes vridd rett.
2. øknings-omgang: *Strikk til markøren, flytt markøren, kast på pinnen*, gjenta
omgangen ferdig = 8 masker økning.
Fortsett økningene på hver 22. omgang, eller ca. hver 6 cm.
NB Det økes vekselvis før og etter markøren, slik at økningene ligger under hverandre, dvs.
at på 1. øknings-omgang økes det før markøren, og på 2. økningsomgang økes det etter m
 arkøren.
Øk i alt 8 ganger = 328 (336) 352 (360) 368 masker på omgangen.
Fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler 60 cm og avslutt med en i-cord-kant slik:
I-cord
Legg opp 3 masker på venstre pinne med strikkeopplegg.
*strikk 2 rett, 2 vridd rett sammen, flytt maskene tilbake på venstre pinne* - gjenta fra * til * til
alle maskene er avfelt.
Sy i-corden sammen med maskesting.
Montering
Sy bretten sammen med den elastiske tråden inni.

Riktig god fornøyelse
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