BARNEKJOLE
MODELL 264∙10

ADORE

#GJESTALGARN #GG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3,5

ADORE

264∙10

BARNEKJOLE MED MØNSTERBORD

DESIGN

Berit Kverneland Skårland

GARN

ADORE 60% alpakka, 40% akryl
nøster à 50 gram = 160 meter
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GARNFORBRUK
Beige 819
Blå 808
Lys blå 822
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PINNEFORSLAG

Rundp nr 3,5.
Eventuelt flettep til «blomstene»

STRIKKEFASTHET

26 m glattstrikk med enkelt garn
på p nr 3,5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Begynn med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder

SKJØRTET

blir festet der.

Legg opp 252 (276) 300 (324) m på rundp nr. 3,5 med blått,
strikk 1 omgang r og strikk blomster omganger slik:.* Strikk 1

Blomster omgang (strikkes rundt)

blomster omgang med blå, 2 omganger med beige

Mønsteret er delelig på 6.

i glattstrikk, 1skift til lys blå, strikk 1 omgang glattstrikk og 1

1. omgang: Legg opp og strikk 1 omgang r.

blomster omgang , skift til beige og strikk 2 omganger

2. omgang: *Stikk p gjennom neste m som til en vr m, lag 3

glattstrikk *. Gjenta fra *-* og strikk til arbeidet måler 10 (10)

kast på p og trekk gjennom m = 3 m. Strikk på samme måte

12 (12) cm. Strikk videre i glattstrikk med beige.

i de neste 4 m = 5 ganger (= 1 blomst), strikk 1vr* Gjenta fra

Sett 4 merketråder med 63 (69)75 (81) m mellom hvert

*-* ut omgangen.

merke. Strikk 2 m vridd r sammen foran hvert merke og 2 m

3. omgang: *Ta neste m løst av p (bruk 1 flettep eller

r sammen etter hvert merke. Fell slik på hver 2. (2.) 2. (2.) cm

strøm-pep) og slipp ned de 2 kastene = 1 lang m. Gjenta

i alt 12 (14) 16 (18) ganger = 156 (164) 172 (180) m. Strikk til

i de neste 4 m til i alt 5 lange m, ta tråden rundt over disse

skjørtet måler 38 (44) 49 (55) cm. Fell av 16 m i hver side

5 m 2 ganger (fra venstre til høyre), flytt m over på høyre

(8 m på hver side av merkene i sidene) og strikk bakstykket

p. = 1 blomst med 2 tråder rundt, strikk 1 r* Gjenta fra *-*.

og forstykket videre (bare til fellingene til ermehull er strikket

4. omgang: Strikk vr

ferdig) hver for seg.

Disse 4 omgangene = 1 blomsteromgang.

BAKSTYKKET
NB! På hver 2. blomst rad/omgang forskyves m ved omgangens

Strikk videre fram og tilbake og fell videre i hver

begynnelse ved å flytte 2 m over på høyre p. På neste

side på hver 2. p med 2,1,1 m (likt for alle størrelser).

blomster-omgang flyttes 2 m tilbake på p venstre p.

Legg arbeidet til side og strikk framstykket lik.
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BÆRESTYKKET
Strikk de 54 (58) 62 (66) m på forstykket, legg opp 18 (23) 28
(33) m til det ene erme, strikk de 54 (62) 70 (78) m til
bakstykket og legg opp 18 (23) 28 (33) m til det andre erme
= 144 (162) 180 (198) m. Strikk videre rundt i rillestrikk
(vekselvis 1 omgang r, 1 omgang vr).
Fell videre på hver 6. omgang slik (på r omgangen):
1. fellings-omgang: Strikk 7 m r, 2 m r sm
= 128 (144) 160 (176) m.
2. fellings-omgang: Strikk 6 m r, 2 m r sm
= 112 (126) 140 (154) m.
3. fellings-omgang: Strikk 5 m r, 2 m r sm
= 96 (108) 120 (132) m.
4. fellings-omgang: Strikk 4 m r, 2 m r sm
= 80 (90) 100 (110) m.
Strikk videre i rillestrikk til bærestykket måler. 5,5 (6) 7 (8) cm
Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer.
Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt
plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det
ligge til det er tørt.

HOUSE OF YARN | GJESTAL GARN | ADORE | BARNEKJOLE MED MØNSTERBORD

3
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/GJESTALGARN
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