Opskrift 1119

PLAIN, kjole med spids ned for og bag

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Overvidde:

89

(98)

106

(114)

122 cm

Længde:

79

(79)

82

(82)

83 cm

Garn:

Miranda (45 % bomuld, 23 % hør, 32 % akryl, 50 g = 145 m) fv. 31

Garnforbrug:

9

Pinde:

Jumperpinde nr. 3 ½ og hæklenål nr. 3

Strikkefasthed:

23 m retstrik på pinde 3 ½ = 10 cm

Info:

2 p retstrik = 1 rille

(10)

11

(12)

13 ngl

Ryg: Slå133 (143) 153 (163) 173 masker op på pind 3 ½ og strik 1 pind ret = (vrangsiden).
Sæt en mærketråd i den midterste m på pinden. Strik r til 1 m før mærketråden, tag 1 m løs af, 2 m r sm,
træk den løse m over. Strik ret pinden ud. Fortsæt i retstrikning. Strik yderligere 15 pinde = 8 riller. På 16.
pind gentages indtagningen på midten. Fortsæt med at tage ind på hver 16. pind i alt 15 (15) 16 (16) 16
gange = 30 (30) 32 (32) 32 masker taget ind, og der er 103 (113) 121 (131) 141 m på pinden. Samtidig, når
arb måler 60 (60) 62 (62) 62 cm, lukkes til ærmegab på hver 2. p for 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,2,1,1,1) 3,3,2,2,1,1,1 m = 85 (93) 99 (107) 115 m på pinden.
Når arbejdet måler 3 cm før hel længde, lukkes for de midterste 37 (41) 45 (49) 55 m til hals, og hver side
strikkes færdig for sig. Rest 24 (26) 27 (29) 30 m på hver del. Luk yderligere mod halsen på hver 2. p for
2,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 m = 20 (21) 22 (23) 24 m til skulder, som lukkes af ved hel længde.
Strik den anden side færdig på samme måde, men spejlvendt.
Forstykke: Strikkes som ryggen, luk af til ærmegab som på ryggen. Når arb måler 11 (11) 12 (12) 12 cm før
hel længde, lukkes til halsudskæring for de midterste 27 (31) 35 (39) 41 m, og hver side strikkes færdig for
sig. Rest 29 (31) 32 (34) 38 m. Luk yderligere mod halsen på hver 2. p for 3,2,2 (3,2,2) 3,2,2 (3,2,2,2) 3,2,2,2
m og derefter for 1 m, til der er 20 (21) 22 (23) 24 m tilbage. Når arb måler hel længde, lukkes maskerne af.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.
Ærmer: Slå 61 (65) 71 (75) 79 m op på p 3 ½ og strik ret frem og tilbage. Når ærmet måler 6 (6) 7 (7) 8 cm,
begyndes aflukninger til ærmekuppel. Luk i hver side på hver 2. p for 4,2 (4,2) 4,2 (4,2,2) 4,2,2 m = 49 (53)
59 (59) 63 m til rest. Nu strikkes 2 r sm sammen i beg af hver pind, til der er 9 (13) 11 (11) 15 m tilbage. Arb
måler ca. 18 (18) 19) 19 (20) cm. Luk for de 2 første m i begyndelsen af de næste 4 (4) 4 (4) 6 pinde. Luk de
sidste 1 (5) 3 (3) 3 m af. Strik et ærme mere.
Hæklet halskant:
1. omg: Med hæklenål hækles en omgang fm jævnt rundt i halsen. Antallet af fm skal være deleligt med 6.
2. omg: Derefter hækles en omgang med picoter således: * 3 lm, 1 stgm i 1. lm, spring 2 fm over, hækl 1 km
i næste fm, spring 1 fm over, hækl 1 km i næste fm *. Gentag fra * til * omgangen rundt. Luk omgangen med
1 km i omgs begyndelse.
Hæklet kant om ærmer og langs nederste kant.
Der hækles direkte i de strikkede masker, 1 omg med picoter som beskrevet i 2. omg.
Tip – Begynd på undersiden af ærmet og reguler evt. til sidst, så omgangen kommer til at passe.
Nederste kant begyndes ved den ene sidesøm.
Design: Jette Strompski

