AVENA
HALS
DSA 92-01 | FAERYTALE & DREAMLINE AIR

Du Store Alpakka - en del av

DSA 92-01
AVENA HALS

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik
GARN
FAERYTALE 100 % alpakka, 50 gram = ca 175 meter
DREAMLINE AIR 78 % suri alpakka, 22 % nylon,
25 gram = ca 237 meter
STØRRELSER
One Size
GARNFORBRUK
Farge 1 3 nøster
Farge 2 3 nøster
FARGER
Farge 1 FAERYTALE Natur 701
Farge 2 DREAMLINE AIR Natur 305
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 4,5
STRIKKEFASTHET
14 m helpatent på p nr 4,5 = 10 cm

Sjekk
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
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HELPATENT rundt.
1. omgang: Strikk *1 r, 1 kast, ta 1 m vr løs av*, gjenta fra *-*
ut omgangen.
2. omgang: Strikk *1 kast, ta 1 m vr løs av p, strikk kastet og
den løse m vr sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen.
3. omgang: Strikk *kastet og den løse m r sammen, 1 kast,
ta 1 m vr løs av*, gjenta fra *-* ut omgangen.
Gjenta 2. og 3. omgang.
BAKSTYKKET
Legg opp 51 m med 1 tråd i hver kvalitet på p nr 4,5.
Strikk helpatent fram og tilbake til arbeidet måler 27 cm.
På neste p fra retten settes de midterste 17 m av på en
maskeholder, og hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 15 skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 29 cm. Fell av med r og vr m.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HELPATENT fram og tilbake.
1. p: (= vrangen) Strikk 1 r, 1 kast, ta 1 m vr løs av, *1 r, 1 kast,
ta 1 m vr løs av*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1 m, 1 r.
2. p: Strikk 1 r, strikk kastet og den løse m r sammen, *1 kast,
ta 1 m vr løs av, strikk kastet og den løse m r sammen*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 1 m, 1 r.
3. p: Strikk 1 r, 1 kast, ta 1 m vr løs av, *strikk kastet og den
løse m r sammen, 1 kast, ta 1 m vr løs av*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 1 m, 1 r.
Gjenta 2. og 3. p.

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som på bakstykket til arbeidet måler 24 cm.
På neste p fra retten settes de midterste 13 m av på en
maskeholder, og hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre til halsen på hver 2. p 1,1,1,1 m = 15 skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 29 cm. Fell av med r og vr m.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
HALSKANT
Strikk opp 68 m (inkludert m på maskeholderne) på p nr 4,5.
Strikk helpatent rundt til halskanten måler 15 cm. Fell løst av
med r og vr m.
NB! Pass på at patent-m følger videre oppover, både på
for- og bakstykket.
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