Poppy - Barnekjole
No. 2030-211-1797

Størrelser: 3 (6) 9 mnd., (1) 2-3 (4-5) år
Overvidde: ca. 49 (53) 55 (57) 63 (67) cm
Kjolelengde: ca. 39 (44) 46 (49) 51 (54) cm

Strikkefasthet: 25 m og 34-35 omganger
glattstrikk på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
26 m ribb (2 r, 2 vr), lett strukket = 10 cm.

Kjolens overdel bør ha et bevegelsesrom
(positive ease) på ca. 5 (6) 6 (7) 8 (10) cm.,
sammenlignet med egne mål.

NB Lag en strikkeprøve så du er sikker på
strikkefastheten din og kan skifte til tynnere
eller tykkere pinner hvis det er nødvendig.
Mål også strikkefastheten underveis i
arbeidet.

Rundpinne: 3 mm / 60 cm og 3,5 mm / 60
cm.
Tilbehør: 4 knapper, maskemarkører og en
synål

Garn: Rainbow Cotton 8/4
Light Lime (#017) - 2 (2) 3 (4) 5 (5) nøster
Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/poppy-b
arnekjole
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FORKLARINGER
Kantmaske (kantm) = Første og siste maske i hver side strikkes rett på alle pinner.
Strikk rundt i glattstrikk = alle masker strikkes rett på alle omganger.
Enkelt intagning (enkelt int) = I starten av pinnen: strikk 2 m rett sammen. I slutten av pinnen:
løft 1 m av i rett, strikk 1 m, løft den løse masken over.
Knapphull: Fell av 2 m og legg de 2 m opp igjen på neste omgang.

FORKORTELSER
vr = vrang
vrs = vrangsiden
int p = intagningspinne
m = maske(r)
r = rett
rs = rettsiden
rundp = rundpinne
glatstr = glattstrikk
p = pinne(r)
omg = omgang(er)
Kjolen strikkes rundt på rundpinne nedenfra og opp til ermehull. Heretter deles arbeidet opp, og
hver del strikkes ferdig hver for seg.
Med rundp 3 mm, 60 cm, legg opp 162 (168) 174 (180) 192 (198) m og strikk 1 p rett. Sett en
markør i starten av omgangen = Høyre side. Skift til rundp 3,5 mm / 60 cm. Fortsett rundt på
rundpinne. Etter 81 (84) 87 (90) 96 (99) m sett en markør = Venstre side.
Strikk mønster etter diagram.
Når arbeidet måler ca. 3 (4) 4 (5) 5 (5) cm gjøres enkelt int i hver side på hver side av
markørene. Maskeantallet reduseres herved med 4 m for hver omgang med intagninger.
3 mnd:
Gjør en enkelt int for hver 3. cm 6 ganger, og heretter for hver 2. cm 4 ganger = 122 m.
6 mnd:
Gjør en enkelt int for hver 4. cm 3 ganger, og heretter for hver 3. cm 6 ganger = 132 m.
9 mnd:
Gjør en enkelt int for hver 4. cm 4 ganger, og heretter for hver 3. cm 5 ganger = 138 m.
12 mnd:
Gjør en enkelt int for hver 4. cm 4 ganger, og heretter for hver 3. cm 5 ganger = 144 m.
2-3 år:
Gjør en enkelt int for hver 5. cm 2 ganger, og heretter for hver 4. cm 6 ganger = 160 m.
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4-5 år:
Gjør en enkelt int for hver 6. cm 2 ganger, og heretter for hver 5. cm 5 ganger = 170 m.
Når alle intagninger er gjort i sidene, fortsettes det i glattstrikk inntil arbeidet måler 29 (33) 34
(36) 37 (39) cm. På den siste pinnen økes 6 (8) 6 (8) 4 (6) m jevnt fordelt = 128 (140) 144 (152)
164 (176) m.
Del arbeidet opp til for- og bakstykke. La forstykkets 64 (70) 72 (76) 82 (88) m hvile og fortsett
med bakstykket.
Bakstykke: Rundpind 3,5 mm. Første pinne = rettsiden.
Les gjennom hele avsnittet før du strikker videre.
Strikk ribb: 1 kantm, * 2 r, 2 vr *, gjenta * - * og avslutt med 2 r, 1 kantm.
På første rettsidepinne felles det samtidig av til ermehull: Fell av 2 (3) 4 (4) 5 (6) m i starten av
de to neste pinnene. På neste rettsidepinne gjøres en enkelt int i hver side innenfor
kantmaskene. Gjenta intagningene på annenhver pinne ytterligere 4 (5) 5 (7) 6 (7) ganger = 46
(52) 52 (52) 58 (60) m.
NB Når ermehullet måler 5 (5-6) 6 (6-7) 8 (8-9) cm felles de midterste 26 (28) 28 (28) 30 (32) m
av til nakken og hver side strikkes ferdig hver for seg.
Venstre side: (Rettsiden), Ta inn 1 m til nakken innenfor kantm.
Nå er det 11 (11) 11 (11) 13 (13) m igjen = kjolestropp.
Når ermhullet og kjolestroppen til sammen måler ca. 8½ (9½) 10½ (11½) 12½ (13½) cm,
lager du 2 knapphull på denne måten:
Rs: Strikk 1 kantm, 1 m, fell av 2 m, strikk til det er 4 m igjen, fell av 2 m, strikk 1 kantm.
Vrs: Strikk vrang og legg opp 2 nye masker over de avmaskede masker fra forrige pinne.
Strikk 1 rettsidepinne og fell deretter av fra vrangsiden.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men med intagning til nakke fra vrangsiden.
Forstykke: Strikkes som bakstykke men uten knapphull på kjolestroppen. Strikk 2 pinner mer
på stroppene, enn du gjorde på bakstykkets stropper.
MONTERING
Spenn delene ut iflg. angitte mål mellom fuktige håndklær. La tørke liggende.
Ytterste kant - stropp og erme, venstre: Med rundpinne 3 mm / 60 cm, start øverst på
yttersiden av bakstykkets stropp. Fra rettsiden strikkes det opp masker i hver m og for hver p
langs bakstykkets stropp, ermehull og langs forstykkets stropp. Hopp over hver 4-5. p. Strikk 1
omgang i rett. Fell av i rett.
Ytterste kant - stropp og erme, høyre: Strikkes som venstre side men med start øverst på
yttersiden av forstykkets stropp.
Innerste kant - stropp og nakke (på bakstykket): Med rundpinne 3 mm / 60 cm, start øverst
på innsiden av høyre stropp. Fra rettsiden strikkes det opp masker i hver m og for hver p langs
høyre stropp, nakke og venstre stropp. Hopp over hver 4-5. p. Strikk 1 omgang i rett. Fell av i
rett.
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Innerste kant - stropp og hals (på forstykket): Strikkes som på bakstykket. Start ved venstre
stropp.
Sy knapper på forstykkets stropper.
DIAGRAM
Diagrammet viser alle pinner.
Start ved pilene ”Start her” og gjenta X-X.
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Riktig god fornøyelse!
Sanna Mård Castman - Soolorado
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