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FRAYA2050

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅLFORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = maske
omg = omgang
r = rett
vr = vrang

p = pinne
vri = vridd
sm = sammen

Toppen strikkes nedenfra og opp på rundpinne, ved ermegapet deles arbeidet i 2 og for- og bak-
stykke strikkes ferdig hver for seg.

OPPSKRIFT:
Legg opp 146 (158) 170 (178) 194 m på pinne nr. 5, strikk 3 cm ribb, 1 r, 1 vr, sett en maskemarkør 
ved omgangens start og igjen etter 73 (79) 85 (89) 97 m, de markerer sidesømmene.
Bytt til pinne nr. 6 og glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler 10 cm, strikk nå felling i begge sidesømmene, 2 r vri sm, strikk til 2 m før 
maskemarkør, 2 r sm, 2 r vri sm, strikk til 2 m før maskemarkør, 2 r sm.
Strikk ytterligere 2 fellinger med 10 cm mellomrom, det er nå 67 (73) 79 (83) 91 m mellom maske-
markørene.
Når arbeidet måler 38 cm deles arbeidet og for- og bakstykke strikkes ferdig hver for seg.
Strikk til 1 (2) 4 (5) 7 m før maskemarkør, fell av 2 (4) 8 (10) 14 m, strikk til 1 (2) 4 (5) 7 før maske-
markør, fell av 2 (4) 8 (10) 14 m, det er nå 65 (69) 71 (75) 79 m til for- og bakstykke.
Forstykke:
Forstykket strikkes frem og tilbake, første m tas løst av på alle pinner og siste m strikkes rett på alle 
pinner.
Strikk fellinger til ermegap på rettsiden slik:
2 r, 2 r vri sm, strikk til det er 4 m igjen på pinnen, 2 r sm, 2 r.
Strikk i alt 2 (3) 3 (3) 3 fellinger på hver rettpinne, heretter strikkes 3 (3) 3 (4) 5 fellinger på hver 2. 
rettpinne.
Når det er strikket 18 (19) 20 (21) 22 cm, strikk 2 p rett, fell maskene løst av fra rettsiden.
Strikk bakstykket på samme måte.

MONTERING:
Fest ender, sy 6 (7) 7 (8) 8 cm sammen over skuldersømmene.
Hekle en omgang kjedemasker rundt i ermegapet, kjedemaskene hekles mellom 1. og 2. maske fra 
rettsiden.
Damp arbeidet lett i fasong.

 I glattstrikk på pinne nr. 6:  
16 m x 20 omg = 10 cm x 10 cm

Maskemarkører

Rundpinne 60 cm nr. 5 og 6, maske-
markører, heklenål nr. 4½

½ overvidde i cm  
42  (45)  49  (53)  58 
Lengde i cm  
58  (59)  60  (61)  62

200 (300) 300 (300) 400 g
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