Sensommer Kyse
No. 2012-194-3720
Vanskelighetsgrad: Øvet
Størrelser: 3 md. (6 md.) 9 md. (1-2 år)
3-4 år
Passer til hodeomkrets: 39-43 (44-45)
46-47 (48-50) 51-52 cm
Garn: Nature i fargen Vanilla (53)
Garnforbruk: 2 (2) 2 (2) 2 nøster

Pinne: Pinne 3,5 mm samt 4 mm (60 cm
wire) Eller den pinnen du må bruke for å
oppnå den riktige strikkefastheten.
Strikkefasthet:
24 m i vevstrikk på pinne 4 mm = 10 cm
30 pinne i glattstrikk på pinne 4 mm = 10
cm Legg merke til at det strikkes med 2
tråder holdt sammen.

Kjøp garn her:
http://shop.hobbii.no/sensommer-kyse
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Forkortelser:
m = Maske
mk = Markør (settes ml to masker)
km = Kantmaske/r
r = Rett
vr = Vrang
2 r sm = 2 rett sammen
OTI = Ta en maske rett løst av, strikk den neste masken rett, trekk den løse masken over
den strikkede.
1 vr lagb = Ta 1 maske vrang løst av med garnet bak arbeidet.
1 vr lagf = Ta 1 maske vrang løst av med garnet foran arbeidet.
RS = Rett-siden
VS = Vrang-siden

Om designet
Kysen strikkes frem og tilbake i beskrevet vevstrikk fra pannen og rundt mot nakken.
Deretter samles den og det strikkes fellinger rundt for å lukke nakken.

Start
Legg opp 65 (69) 81 (89) 105 m på pinne 3,5 mm med to tråder holdt sammen.
Strikk ribbestrikk (1 vr, 1 r) + 1 vr. Første pinne er VS.
Strikk ribbestrikk til arbeidet måler 2 cm.
Skift til pinne 4 mm og strikk nå vevstrikk frem og tilbake til stykket, inkl. kanten måler 10 (11)
12 (13) 14 cm. Legg merke til at den første og siste m på pinnen strikkes r over alle pinnene
og holdes utenfor mønsteret (kantmasker). Avslutt med en pinne fra VS.

Vevstrikk
1.
2.
3.
4.

Pinne (RS): *1 r, 1 vr lagb* gjenta *_* til siste m, 1 r.
Pinne (VS): *1 r, 1 vr lagf* gjenta *_* til siste m, 1 r.
Pinne (RS): r ut pinnen.
Pinne (VS): vr ut pinnen.
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Lukking av nakke
På neste pinne (RS) strikkes r ut pinnen, samle arbeidet og strikk nå 1 omg glattstrikk.
Husk å sette en mk ved omg start.
Nå starter fellingene:
1. omg: [2 r, 2 r sm] 16 (17) 20 (22) 26 ganger, 1 r = 49 (52) 61 (67) 79 m på pinnen.
2-4. omg: r ut pinnen.
5. omg: [1 r, 2 r sm] 16 (17) 20 (22) 26 ganger, 1 r = 33 (35) 41 (45) 53 m på pinnen.
6-7. omg: r ut pinnen.
8. omg: [2 r sm] 16 (17) 20 (22) 26 ganger, 1 r = 17 (18) 21 (23) 27 m på pinnen.
9. omg: r ut pinnen.
10. omg: [2 r sm] 8 (8) 10 (11) 13 ganger, 1 (2) 1 (1) 1 r = 9 (10) 11 (12) 14 m på pinnen.
11. omg: r ut pinnen.
12. omg: [2 r sm] 4 (5) 5 (6) 7 ganger, 1 (0) 1 (0) 0 r = 5 (5) 6 (6) 7 m på pinnen.
Tre en nål med garnet og trekk det gjennom de siste m. Stram til og fest enden på VS.

I-cord og kant
Med 2 tråder holdt sammen legges det opp 3 masker på pinne 3,5 mm, og strikk dem r.
*Flytt m over til motsatt side av pinnen, slik at snoren nå henger i den bakerste m.
Stikk snoren frem og strikk m rett. *
Gjenta *_* til snoren måler ca. 20 cm.
Samle nå med en annen pinne 3,5 mm, m opp langs nakken, hele veien fra forkant til
forkant.
Hopp over hver 4. m når du samler opp m.
Nå strikkes kanten slik:
2 r fra snoren, ta den neste m r løst av. Strikk nå 1 r fra pinnen med m til nakken, og trekk
den løse m fra pinnen med snoren bortover denne. Sett m tilbake på venstre pinne.
Fortsett slik med kanten:
*2 r, 1 m løst av som r, 1 r. Sett m tilbake på venstre pinne* og gjenta *_* til alle m i nakken
er strikket. Nå fortsettes det med alm. I-cord, ved å strikke over de siste 3 m som den første
snoren. Fell av arbeidet når snoren måler det samme som den andre.

Montering
Fest alle endene og vask etter garnets anvisninger.
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TAKK... for at du valgte å strikke en av mine oppskrifter :-)
Du kan vise frem de forskjellige kreasjonene dine på sosiale medier ved å bruke følgende
hashtags på bildene dine og dele dem.
#hobbiifriends #knitbytrinep #sensommerkyse
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