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Dale Garn - en del av

DG 435-02
MEDA TUNIKA

DESIGN
Dale Garn
GARN
LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter
STØRRELSER
6 (12) mnd 2 (4) 6 år
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 52 (56) 60 (64) 67 cm
Hel lengde ca 39 (42) 45 (50) 55 cm
Ermelengde ca 5 cm alle størrelser
GARNFORBRUK
Farge 1 2 (2) 2 (3) 3 nøster
Farge 2 2 (3) 3 (3) 4 nøster
FARGER
Farge 1 Dus rose 8153
Farge 2 Ubleket hvit 0020
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 3 og 4
TILBEHØR
3 (3) 4 (4) 5 knapper
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
ALTERNATIVT GARN:
MERINO 22, ALPAKKA FORTE CLASSIC,
NATURAL LANOLIN WOOL

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

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
Foto: Monica Larsen

2

Kant-m strikkes r på alle p.
Legg opp 136 (148) 160 (172) 184 m med farge 1 på p nr 3.
Strikk 3 cm glattstrikk. Sett et merke, videre måles arbeidet
herfra. Sett et merke i hver side med 68 (74) 80 (86) 92 m til
for- og bakstykket.
Skift til p nr 4, og strikk glattstrikk. Når arbeidet måler 4 cm,
felles det på hver side av sidemerkene ved å strikke 2 vridd
r sammen, 1 r før hvert sidemerke og 1 r, 2 r sammen etter
hvert sidemerke = 132 (144) 156 (168) 180 m.
Gjenta fellingene på hver 4. cm 4 (5) 6 (7) 8 ganger til
= 116 (124) 132 (140) 148 m.
Samtidig, når arbeidet måler 13 (14) 15 (16,5) 18 cm, skift
til farge 2. Når arbeidet måler 27 (29) 33 (39) 43 cm, felles
6 m av i hver side til ermehull (= 3 m på hver side av hvert
sidemerke) = 52 (56) 60 (64) 68 m til for- og bakstykket.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

Fell videre til halsen i begynnelsen av hver p 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1
(3,2,1) 3,2,1 m i hver side, samtidig som det felles videre til
raglan som før på hver p fra retten 3 ganger til. Fell av.
HALSKANT
Bruk p nr 3 og farge 1. Strikk m fra bærestykket, og strikk
opp ca 11 m pr 5 cm langs halsfellingen med farge 1. Strikk 3
cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr, men strikk rillestrikk
over 3 (3) 4 (4) 4 m over merke-m mellom venstre erme og
forstykket. Tilpass m-tallet, så det blir 1 vridd r på hver side av
disse.
MONTERING
Sy sammen under ermene, og sy knapper langs den
rillestrikkede «stripen» på bærestykket.

ERMENE
Legg opp 41 (43) 45 (47) 49 m med farge 2 på p nr 3, og
strikk 3 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)
Fra vrangen: 1 kant-m, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, og slutt
med 1 vridd vr, 1 kant-m.
Fra retten: 1 kant-m, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, og slutt
med 1 vridd r, 1 kant-m.
Slutt med en p fra retten.
Skift til p nr 4, og strikk 4 p glattstrikk, samtidig som det på
2. p økes 4 m jevnt fordelt = 45 (47) 49 (51) 53 m. Fell av 3 m
i begynnelsen av de neste 2 p = 39 (41) 43 (45) 47 m.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.
BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket på
p nr 4 = 182 (194) 206 (218) 230 m. Omgangen begynner
mellom bakstykket og venstre erme. Sett et merke rundt 4
m i hver sammenføyning (2 m fra ermet + 2 m fra for- eller
bakstykket = merke-m).
Strikk rundt i glattstrikk, samtidig som det i størrelser 6
og 12 mnd, felles 1 m i hver sammenføyning ved å strikke
2 r sammen på 1. omgang (ingen fellinger til de øvrige
størrelsene) = 178 (190) 206 (218) 230 m.
De 3 (3) 4 (4) 4 merke-m mellom venstre erme og forstykket
strikkes i rillestrikk (vekselvis 1 omgang vr og 1 omgang r).
Det blir en «stripe» i rillestrikk framme på venstre skulder, der
det til slutt skal sys på knapper.
Samtidig, på 2. omgang etter sammenføyningen, felles det
til raglan ved å strikke 2 vridd r sammen før merke-m og 2
r sammen etter merke-m (= 8 m felt). Gjenta fellingene på
hver 2. omgang i alt 12 (13) 15 (16) 17 ganger = 82 (86) 86
(90) 94 m. Samtidig, siste omgang det felles til raglan, felles
de midterste 9 (9) 10 (10) 12 m på forstykket av til hals.
Strikk ut omgangen, og klipp av garnet. Videre strikkes
arbeidet fram og tilbake, og p begynner ved halsen. Begynn
med en p fra vrangen.

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