Opskrift nr. 1205
Stola i Anisia
Str:
Kvalitet:
Garn:
Pinde:
Strikkefasthed:

40 x 100 cm. plus spidserne
Anisia 76% kid mohair, 24% polyamid
4 nøgler Anisia fv. 61
nr. 4,5 og 9
15 m i mønster på p 4,5 og 9 = 10 cm.

1 rla:
1 ret løs af
1 dr-ret: 1 drejet ret
Slå 60 m op på pind nr 4,5
1. pind: 2 ret, 2 vrang, gent. pinden ud
2. pind: 1 rla, 1 dr-ret, 2 vrang,* 2 dr-ret, 2 vrang* gent. pinden ud
Strik i alt 6 pinde som 2. pind
8. pind: *2 dr-ret sammen, 2 vr sammen* gent. pinden ud
9. pind: 1 ret løs af, , 1 vrang, * 1 dr-ret, 1 vrang,* gent. pinden ud
Gentag 9. pind til arb. måler 15 cm.
Vend arb. Fordel maskerne på 2 pinde på flg. måde
1.m på 1. pind, 2.m på 2. pind 3.m på 1. pind, 4.m på 2. pind fortsæt på denne måde
skiftevis på 1. og 2. pind.
Strik maskerne på 1. pind på følgende måde. Strik 2 masker i hver maske ved at
strikke 1 ret, 1 dr-ret i samme maske.
Fortsæt som 9. pind til arb. måler 22 cm.
Strik 2 dr-ret sammen hele pinden. Lad denne side hvile og strik over maskerne på
2. pind på samme måde som på 1. pind.
Saml maskerne igen på en pind skiftevis 1 maske fra hver pind, så de sidder på samme
måde igen.
Strik en pind som 9. pind og på næste pind fra retsiden strikkes 2 masker i hver
maske ved at strikke 1 ret, 1 dr-ret i samme maske.
Der fortsættes som 9. pind igen, men på vrangsiden af arbejdet strikkes med
pind nr. 9 og på retsiden med pind nr. 4,5.
Strik med skiftevis pind nr. 9 og 4,5 til arbejdet måler 122 cm.
Slut med en pind fra vrangsiden

Fortsæt kun med pind nr. 4,5.
På næste pind strikkes * 2 ret sammen, 2 vr. sammen * gent. pinden ud.
Strik 19 cm som 9. pind, derefter strikkes 2 masker i hver maske ved at strikke 1 ret,
1 dr-ret i samme maske.
Strik 6 pinde * 2 ret, 2 vrang * gent. pinden ud.
Luk af i ret og vrang.
Hæft ender.

© Design og opskrift

Pia Stær

