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’FLORA VIOLA’ – PONCHO MED BLOMSTERMØNSTRET BORD

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene variere avhengig av plaggtype 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! Størrelsestabell finnes på www.jarbo.se.

GARNKVALITET (A)
STRIKKEFASTHET (A)
GARNKVALITET (B)
STRIKKEFASTHET (B)
GARNALTERNATIV
MÅL (A)
MÅL (B)
GARNFORBRUK (A)
GARNFORBRUK (B)
RUNDPINNE (A)
RUNDPINNE (B)
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

TIPS & RÅD

Mellanraggi (75 % Ull ”Superwash” 25 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 260 m)
Ca. 18 m og 22 p glattstr med p 5 = 10 x 10 cm
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ylle (100 % Ull. Nøste ca. 100 g = 208 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Ca. 18-19 m og 22 p glattstr med p 5 = 10 x 10 cm
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
FOTO Emrik Jansson
Ca. 53 x 150 cm (før montering)
FOTOMODELLER Signe Rolfhamre, Stina Rolfhamre Ångeman
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
Ca. 58 x 150 cm (før montering)
Ca. 300 g (fg 28221, plommelilla denim, Mellanraggi)
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
Ca. 400 g (fg 15404, himmelblå, Ylle)
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
5.0 mm, 80 cm
5,5 mm, 80 cm
2 strikkemarkører
Ann-Louise Sörman E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• 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, fg=farge, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, sm=sammen,
vr=vrang

FORKLARINGER

db-kast (dobbelt kast): vikle garnet 2 ggr rundt p, på vrangen strikkes 1 r og 1 vr i db-kastet.
otf (overtrekksfelling): ta 1 m løs av, strikk neste m r, dra den løse m over den strikkede.
pm: plasser markør
Ponchoen strikkes i ett stykke som deretter sys sammen, kortside mot langside, for å få en flik midt foran.
Siste maske på hver pinne tas løs av med garnet foran masken. Første maske strikkes rett på alle pinnene. Her er kantm
medregnet.

PONCHO (A & B)

Legg opp 96 m.
Strikk 3 p rillestr, deretter 1 p slik: 4 r, pm, strikk vr til det gjenstår 4 m, pm, 4 r.
1., 5. og 9. p: 4 r (= kantm), pm * 4 r, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, 3 r*, gjenta *-* til markøren, 4 r.
2., 4., 6., 8. og 10. p: 4 r, pm, vr til neste markør, 4 r.
3. og 7. p: 4 r, pm, *2 r, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, 1 r*, gjenta *-* til neste markør, 4 r.
Resten av ponchoen strikkes med bare én blomst i høyre kant:
Strikk 8 p glattstr, utenom kantm som fortsatt strikkes r på hver p, og deretter:
1., 5. og 9. p: 4 r, pm, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, r til markør, 4 r.
2., 4., 6., 8. og 10. p: 4 r, pm, vr til markør, 4 r.
3. og 7. p: 4 r, pm, 2 r, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, 2 r sm, 1 db-kast, 1 otf, r til markør, 4 r.
Gjenta de 8 glattstr p og blomsterp, avslutt med 5 p glattstr siste gangen når hele arb måler ca. 150 cm.
For å få jevn avstand mellom blomstene når du har sydd sm ponchoen, strikkes 5 p glattstr i stedet for 8 som før.
Fell av fra vrangen.

MONTERING

Fukt og spenn opp arb etter angitte mål under fuktige håndklær og la alt tørke. Sy avfellingskanten mot langsiden uten
blomsterbord. Da blir det blomster langs hele nederkanten når ponchoen er ferdig montert.
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