STRIKKEOPPSKRIFT

Renee
Vest i perlestrikk - Pink Collection
Design: Sys Frendes | Hobbii Design
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MATERIALER

3 (4, 4, 4) nøster Fluffy Day XL, f 14
2 (2, 2, 2) nøster Twister Solid, f 115
Jumperpinne 6 mm og 8 mm
Markører
Maskeholder

STØRRELSE
S (M, L, XL)

MÅL

Bredde over brystet: 39 (42, 46, 50) cm,
utvider seg i bredden
Lengde: 49 (50, 52, 53) cm

GARNKVALITET
Fluffy Day XL, Hobbii
100% Akryl
100 g = 140 m
Twister Solid, Hobbii
55% bomull, 45% akryl
100 g = 400 m

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Det er en kort og tettsittende modell i
perlestrikk.
Rygg og forstykke strikkes hver for seg.
Alle kanter strikkes i ribb.

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiisummer

STRIKKEFASTHET
13 masker og 20 pinner på 10 cm
på pinne 8 mm i perlestrikk

SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til
kundeservice@hobbii.no
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.
Riktig god fornøyelse!
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Oppskrift

INFORMASJON OG TIPS
Kantmasker
Retten: 1 rett, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 rett.
Vrangen: 1 vrang, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
Perlestrikk
1. pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta * - * pinnen ut.
Heretter strikkes det vrang over rett og rett over vrang på alle pinner.
Alle økninger og fellinger strikkes i perlestrikk.

RYGG
Ribb
Legg opp 43 (47, 53, 57) masker på pinne 6 mm.
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til kanten måler 8 cm. Avslutt med en rettsidepinne.
Bol
Skift til pinne 8 mm.
Fortsett i perlestrikk, med 1 kantmaske i hver side.
Strikk 4 pinner. Avslutt med en rettsidepinne.
Begynd økninger
Vrangen: 1 kantmaske, kast, perlestrikk til det er 1 maske igjen, kast, 1 kantmaske.
Retten: 1 kantmaske, strikk kastet i perlestrikk, strikk til det er 1 maske igjen, strikk kastet i
perlestrikk, 1 kantmaske = 2 masker økt = 45 (49, 55, 59) masker.
Strikk 6 pinner.
Gjenta disse 8 pinnene ytterligere 3 ganger = 51 (55, 61, 65) masker.
Strikk rett opp til arbeidet måler 24 (24, 25, 25) cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
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Ermehull avmaskning
Retten: fell av 3 (3, 4, 4) masker og strikk pinnen ut.
Vrangen: fell av 3 (3, 4, 4) masker og strikk pinnen ut = 45 (49, 53, 57) masker.
Ermehull fellinger
Retten: 1 kantmaske, 2 masker sammen, perlestrikk til det er 3 masker igjen,
2 rett sammen, 1 kantmaske = 43 (47, 51, 55) masker.
Vrangen: perlestrikk.
Gjenta disse 2 pinnene ytterligere 1 (2, 3, 4) ganger = 41 (43, 45, 47) masker.
Strikk rett opp til ermehullet måler 23 (24, 25, 26) cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Skulder
Retten: fell av 10 (11, 12, 13) masker, strikk pinnen ut.
Vrangen: fell av 10 (11, 12, 13) masker.
Nakke
Sett de resterende 21 (21, 21, 21) maskene på en maskeholder til nakke.

FORSTYKKE
Strikkes som ryggen til arbeidet måler 35 (36, 38, 39) cm = 41 (43, 45, 47) masker på pinnen.
Avslutt med en vrangsidepinne.
Halsringning
Retten: 1 kantmaske, strikk 13 (14, 15, 16) masker perlestrikk, 1 kantmaske. Sett de resterende
maskene i hvil.
Venstre side
Vrangen: 1 kantmaske, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 kantmaske.
Retten: 1 kantmaske, perlestrikk til det er 3 masker igjen (i halssiden), 2 masker sammen, 1
kantmaske.
Gjenta disse 2 pinnene til det er 10 (11, 12, 13) masker.
Strikk rett opp til ermehullet måler 25 (26, 27, 28) cm.
Sett en markør i ermesiden = skulder.
Strikk ytterligere 2 cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Fell av.
NB Forstykket er lenger enn ryggen, derfor sys ryggen og forstykket sammen litt ned på ryggen.
Sett 11 (11, 11, 11) masker på en maskeholder.
Høyre side
Retten: 1 kantmaske, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 kantmaske.
Vrangen: 1 kantmaske, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 kantmaske.
Retten: 1 kantmaske, 2 masker sammen, perlestrikk til det er 1 maske igjen, 1 kantmaske.
Gjenta de siste 2 pinnene til det er 10 (11, 12, 13) masker.
Strikk til ermehullet måler 25 (26, 27, 28) cm.
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Sett en markør i ermesiden = skulder.
Strikk ytterligere 2 cm. Avslutt med en vrangsidepinne. Fell av.

MONTERING OG KANTER
Halskant
Sy den ene skuldersømmen sammen.
Retten: sett de 21 maskene i nakken på pinne 6 mm, strikk opp masker i halsringningen, strikk de
11 maskene på forstykkets maskeholder, strikk opp masker i halsringningen = ca. 63-69 masker.
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til kanten måler 2 cm.
Fell av i ribb.
Sy den andre skuldersømmen og halskanten sammen.
Ermekanter
Start på retten ved sidesømmen.
Retten: strikk opp på pinne 6 mm ca. 32 (33, 35, 36) masker på hver side av markøren ved skulder
pluss 1 maske ved markøren = ca. 65 (67, 71, 73) masker.
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til kanten måler 2 cm.
Fell av i ribb.
Sy sidesømmen og ermekanten sammen.
Strikk den andre kanten på samme måte.

God fornøyelse!
Sys Fredens
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