På vift
– Tunika strikket med dobbelt garn i
Tynn Alpakka og Fin.
Størrelser
Liten (Middels) Stor (Ekstra Stor).

Mål
Overvidde: 85 (90) 95 (110) cm.
Hel lengde: 69 (72) 74 (78) cm.

Garn
Fin, 50 % silke, 50 % fineste alpakka.
Tynn Alpakka, 100 % fineste alpakka.
Garnforbruk:
Tynn Alpakka:
300 (300) 350 (400) g melert grålilla nr. 188.
Fin:
300 (350) 350 (400) g mellomgrå nr. 214.

Pinner
Rund-p 4 ½.
Heklenål nr. 4,5.

Strikkefasthet
20 m i glattstrikk på p 4 ½ med dobbelt garn, 1 tråd i hver kvalitet = 10 cm i bredden.
Diagram: Se nederst på siden

Tunika
Legg opp 236 (248) 256 (288) m på p 4 ½ med dobbelt garn, 1 tråd i hver kvalitet. Strikk rundt 5 omg r og 1 omg vr
= rullekant. Alle mål tas fra den vrange omg. Sett 1 merketråd i hver side slik at det blir 118 (124) 128 (144) m på forog bakstykket. Strikk neste omg slik: Start ved merketråden i siden og strikk 22 (24) 26 (30) m glattstrikk, 1 vridd r,
2 vr, 1 vridd r, 66 (68) 68 (76) m glattstrikk, 1 vridd r, 2 vr, 1 vridd r og 22 (24) 26 (30) m glattstrikk = forstykket. Strikk
likt over m på bakstykket. Strikk rett opp på denne måten, men når arbeidet måler 10 (11) 12 (13) cm felles det 1 m
på hver side av merketrådene i sidene. Gjenta fellingen med 2,5 cm mellomrom til det er felt i alt 15 ganger, og det
er igjen 7 (9) 11 (15) m i glattstrikk i hver side utenfor den vridd r m = 88 (94) 98 (114) m på for- og bakstykket. Strikk
rett opp til arbeidet måler totalt 48 (50) 51 (52) cm. Nå skal det strikkes ribbestrikk på innsiden av de vrange stripene
etter diagram I slik: Strikk 7 (9) 11 (15) m glattstrikk, så de 8 første m i diagrammet, 58 (60) 60 (68) m i glattstrikk, så
de 8 første m i diagrammet igjen og 7 (9) 11 (15) m glattstrikk = forstykket. Strikk på samme måte på bakstykket.
Strikk videre med denne inndelingen, med diagrammet speilvendt i venstre side. Etter 12. p i mønsteret deles arbeidet i to like deler ved sidemerkene og for- og bakstykket strikkes videre hver for seg fram og tilbake.

Forstykket
Fell til ermehull i begynnelsen av p, først 3 m i hver side. Husk å strikke vridde vr m på vrangen der hvor det er vridde m på retten. Fell videre i hver side hver 2. p: 2 m x 1 (2) 3 (5) og 1 m x 1. Det er nå 1 m igjen utenfor diagrammet,
som strikkes videre vridd r. Når diagrammet er ferdig, strikkes neste p slik: Strikk 1 vridd r, mønster over 21 m, fell av
32 (34) 34 (44) m til hals og sett de resterende 22 m på vent.
Skulderstykke: Strikkes fram og tilbake over de 22 m i høyre side av arbeidet slik: * Strikk 2 vridd r, øk 1 m i det
vrange feltet *. Gjenta fra * -- * ut p, slutt med 2 vridd r. Strikk 7 p med 2 vridd r, 3 vr. Øk nå igjen 1 m i hvert vrange
felt. Strikk 7 p med 2 vridd r, 4 vr. Øk igjen 1 m i hvert vrange felt. Strikk 7 p med 2 vridd r, 5 vr. Øk igjen 1 m i hvert
vrange felt. Strikk videre med 2 vridd r, 6 vr til arbeidet måler 20 (21) 22 (25) cm fra 1. felling til ermehull. Fell nå av de
første 12 m fra ermehullsiden, strikk ut p, snu og strikk tilbake. Fell av de første 12 m på p, strikk ut p, snu og strikk
tilbake. Fell av de resterende m. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

Bakstykket
Strikkes som forstykket. Du kan evt. felle til hals høyere opp hvis du ikke ønsker like dyp ringning bak.

Montering
Sy pent sammen på skuldrene.
Kant rundt ermehullene: Bruk heklenål nr. 4,5 og dobbel Fin. Start med 1 omg fm rundt hele ermehullet. Hekle
deretter slik:
1. omg: 4 lm (= 1. st + 1 lm), * hopp over 1 m, 1 st i neste fm, 1 lm *. Gjenta fra * -- * ut omg og avslutt med 1 kjm i
3. lm i begynnelsen av omg.
2. omg: 1 lm, 1 fm i hver m ut omg, slutt med 1 kjm i 1. fm. Klipp av garnet og fest alle tråder godt.
Kant i halsen: Start nede i høyre hjørne på halsfellingen foran. Hekle som rundt ermehullene. Klipp av garnet og
fest alle tråder godt.

Diagram I

