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TIPS & RÅD

SOMMERPONCHO

Grand Elise (60 % bomull, 40 % akryl. Ca. 100 g = 160 m)
Ca. 12-13 m mønster på p 5 = 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbruk og fasong kan variere ved bytte av garn)
XS-M(L-2XL)
32-42(44-54)
Ca. 107(114) cm
Ca. 44-45(47-48) cm
Ca. 50(53) cm
Ca. 500(550) g (fg 16305)
4.5 mm (3 stk)
5 mm, 80 cm
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.
• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, fg=farge, glattstr=glattstrikk, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, p=pinne,
r=rett

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.

MØNSTER

1. p (retten): * strikk 2 m r sm, 2 kast*, gjenta *-* ut p.
2. p (vrangen): Strikk vrangt. OBS! Strikk første kastet vrangt og slipp ned det andre.
3. p: *2 kast, ta 1 m løs av, strikk 1 r, dra den løse m over den strikkede*, gjenta *-* ut p.
4. p: = 2 p.
Gjenta 1-4. p.

BAKSTYKKET

Legg opp 140(148) m på rundp 5 og strikk 1 p vridd r (= strikk i bakre mb) - 1. p = vrangen. Strikk ytterligere 2 p med
«vanlige» r m. Fell på siste p 12(14) m jevnt fordelt = 128(134) m.
På neste p fra retten strikkes mønster som forklart innenfor 2 kantm i hver side.
OBS! Den ytterste kantm i hver side strikkes slik: I beg av p: Strikk vridd r (= i bakre mb). I slutten på p: Ta m løs av
med tråden foran arb.
Strikk mønster til arb måler ca. 50(53) cm. Avslutt med en hel mønsterrapport (dvs. avslutt med 4. p). Strikk 1 p r.
På neste p fra vrangen settes de 51(54) m på en tråd = venstre skulder. Fell av 26 m til nakken. Sett de rest 51(54) m
på en tråd = høyre skulder.

FORSTYKKE

Strikkes som bakstk, men strikk det ca. 44(47) cm langt. Avslutt med en hel mønsterrapport (dvs. avslutt med 4. p).
Strikk 1 p r. Sett skulderm på tråder og fell av til halsen som på bakstk.

MONTERING

Strikk sm skuldrene (én om gangen) slik: Sett skulderm på for- og bakstk på hver sin p 4.5. Hold p parallelt i venstre
hånd med vrangen på arb ut. Strikk sm første m på hver p (= 1 m på høyre p), gjør det samme med de to neste m,
dra den første m over den andre (= 1 m felt). Fortsett på samme måten til alle m er felt av.
Frynser: Hver frynse skal bestå av 2 tråder, ca. 30 cm lange. Fest dem i nederkantene med ca. 2½-3 cm mellomrom.
En ferdig frynse vil bestå av 4 tråder og være ca. 14 cm lang.
Brett frynsen dobbelt. Stikk ”bretten” på frynsen gjennom kanten, fra retten mot vrangen så det dannes en løkke på
baksiden av arb. Stikk endene på frynsen gjennom løkken og stram til så buen på løkken danner en pen avslutning som
blir synlig på retten.
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