SEM
SHORTS
DG 453-06 | LERKE

Dale Garn - en del av

DG 453-06
SEM SHORTS

DESIGN
Ane Kydland Thomassen
GARN
LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter
Alternativt garn: MERINO 22
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Livvidde ca 72 (80) 90 (102) 110 cm
Hoftevidde ca 88 (97) 108 (119) 127 cm
Hel lengde ca 37 (38) 39 (40) 41 cm
Benlengde ca 6 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1 5 (5) 5 (6) 6 nøster
Farge 2 3 (3) 3 (4) 4 nøster
FARGER
Farge 1 Oransje 8165
Farge 2 Ubleket hvit 0020

For oppskrift på bikinitopp se DG 453-05
Arbeidet strikkes ovenfra og ned.

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 3 og 4
TILBEHØR
Elastikk 4 cm bred
STRIKKEFASTHET
29 m x 40 omganger mønsterstrikk på p nr 4 = 10 cm
24 m glattstrikk på p nr 3 = 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.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Legg løst opp 172 (192) 216 (244) 264 m på p nr 3 med farge 1.
Sett et merke rundt 1. m (= midt bak).
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 10 cm.
På neste omgang strikkes buksen høyere bak slik: Strikk
10 m forbi merket midt bak, snu med 1 vende-m, og strikk
10 m forbi merket på den andre siden av midt bak. Snu med
1 vende-m, og strikk over 6 (7) 8 (9) 10 m mer enn forrige
vending i den andre siden. Fortsett slik til det er strikket over
40 (45) 50 (55) 60 m på hver side av merke-m. Snu med
1 vende-m og strikk ut omgangen. NB! Når det strikkes over
vende-m, strikkes begge løkkene i m sammen til 1 m. Strikk
1 omgang glattstrikk rundt, samtidig som det økes 36 (40) 48
(52) 56 m jevnt fordelt = 208 (232) 264 (296) 320 m.
Sett også et merke rundt 1 m i hver side (= side-m) og rundt
1 m midt foran = 51 (57) 65 (73) 79 m mellom hver merke-m.
Videre måles arbeidet herfra.
Skift til p nr 4, og strikk videre rundt med mønster etter
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diagrammet. Omgangen begynner med merke-m midt bak.
Samtidig, på 3. omgang, økes 2 m i hver side ved å øke 1 h
før side-m og øke 1 v etter side-m = 4 m økt.
Gjenta økningene på hver 4. omgang i alt 12 ganger
= 256 (280) 312 (344) 368 m.
Samtidig, når arbeidet måler 16 (17) 18 (19) 20 cm, målt midt
foran, økes 1 m på hver side av merke-m midt foran og midt
bak til kile = 3 kile-m. Gjenta økningene til kile på hver 2. cm i
alt 4 ganger = 272 (296) 328 (360) 384 m.
Strikk 1 cm uten økninger. På neste omgang felles de 5 første
m av, strikk de neste 127 (139) 155 (171) 183 m, og sett dem
deretter på en hjelpep (= ben), strikk de neste 9 m, og la dem
stå på p til kile, strikk de neste 127 (139) 155 (171) 183 m, og
sett dem deretter på en hjelpep (= ben), fell av de siste 4 m.
Klipp av garnet. Strikk 10 cm mønsterstrikk fram og tilbake i
over de 9 kile-m, samtidig som det på 1. p legges opp 1 ny
kant-m i hver side. Kant-m strikkes r på alle p.
Fell av og sy kilen fast med maskesting til de 9 m som ble felt
av midt bak.
BEN
= 127 (139) 155 (171) 183 m.
Sett m fra den ene hjelpep inn på p nr 4, og strikk i tillegg opp
25 (29) 31 (29) 25 m innenfor kant-m langs den ene siden av
kilen = 152 (168) 186 (200) 208 m. Sett et merke på innsiden
av benet. Fortsett rundt med mønster som før.
Strikk til benet måler 6 cm, eller ønsket lengde. Skift til p nr 3,
og strikk 4 cm glattstrikk med farge 1 til belegg. Samtidig, på
1. omgang, felles det 16 (18) 20 (20) 20 m jevnt fordelt
= 136 (150) 166 (180) 188 m. Fell løst av.
Strikk det andre benet på samme måte.

DIAGRAM

Strikk til slutt
Farge 1: R
Farge 2: R
Gjenta

Ta 1 m vr løs av

Gjenta

ØK 1 H OG 1 V
Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

MONTERING
Brett glattstrikket i livet dobbelt mot vrangen, og sy til med
løse sting. La det stå igjen en åpning midt bak til å trekke
elastikk gjennom. Brett belegget på bena dobbelt mot
vrangen, og sy til. Trekk i elastikk, og sy til hullet.

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av.

2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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