Nora Pigekjole
No. 2004-191-8423

Materialer

Størrelser

1 (1) 1 nøgle a 250 Twirls deluxe fv. 10

2 (4) 6 år

Rundpind 80 cm, 5 mm
Rundpind 40 cm, 2,5 mm

MÅL
Nederdel, bredde: 40 (47) 50 cm
Overvidde, bredde: 24 (28) 30 cm
Længde, målt midt bagpå: 41 (45) 53 cm

Strikkefasthed
19 masker på 10 cm på pind 5 mm
i dobbelt garn
30 masker på 10 cm på pind 2,5
i enkelt garn

Køb garnet her:

Opskrift information:
Kjolen strikkes nedefra og op. Nederdelen
strikkes rundt i glatstrik med dobbelt garn,
som tages indefra og udefra samtidig.
Bærestykket strikkes i enkelt garn med
indtagninger.

http://shop.hobbii.dk/nora-pigekjole
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Side 1

Nederdel
Slå 152 (180) 192 masker op på rundpind 5 mm med dobbelt garn, 1 tråd indefra og 1 tråd
udefra nøglet.
Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 31 (35) 42 cm.
Skift til rundpind 2,5 mm og enkelt garn og strik glatstrik.
Strik 2 omgange glat. Sæt en markør i hver side = sidesømme.
Ærmegab: Strik ret til 3 masker før sidesøm, luk 6 masker løst af, strik ret til 3 masker før
sidesøm, luk 6 masker løst af.

Ærmer: Strik til aflukningen, slå 50 (60) 66 masker op, strik til den anden aflukning og slå 50
(60) 66 masker op = 240 (288) 312 masker.
Sæt et mærke midt på hvert ærme.
Bærestykke
Strik 2 omgange glatstrik og slut 1 maske før mærket på næste ærme.
Begynd indtagninger: Strik *2 ret sammen, 18 (22) 24 ret*, gentag fra * til * omg ud
= 12 masker ind.
Herefter tages der ind med 1 maske mindre mellem indtagningerne på hver
indtagningsomgang.
Størrelse 2 år: Tag ind på hver 4. omgang til der er 120 masker.
Størrelse 4 år: Tag ind på skiftevis den 3. og 4. omgang til der er 120 masker.
Størrelse 6 år: Tag ind på skiftevis den 3. og 4. omgang til der er 132 masker.
Alle størrelser: Luk meget løst af i ret.
Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Venligst angiv hvilken opskrift det drejer sig om.
Rigtig god fornøjelse
#hobbiidesign #noradress
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