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TIPS & RÅD

ERMELØS POLOKJOLE

Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nøste ca. 50 g = 170 m)
Ca. 23 m x 32 p glattstr på p 3.5 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS(S)M(L)XL
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Ca. 87(91)92(95)97 cm
Ca. 83(87)90(94)97 cm
Ca. 300(325)350(375)400 g (fg 69220)
3.5 mm, 60 cm & 40 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, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
kantm=kantmaske, m=maske, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne, r=rett, rest=resterende, størr=størrelser,
vr=vrang, ytterl=ytterligere.

FORKLARINGER

Kantm: 1. m på p strikkes vr, siste m på p strikkes r i bakre mb (likt på alle p).
Otf: Ta 1 m r løs av (som den skulle strikkes r), strikk 1 m, dra den løse m over den strikkede.

KJOLE

Legg opp 208(220)228(240)248 m på rundp 3.5 (60 cm) og strikk vr.bord rundt, 2 r, 2 vr.
Når arb måler ca. 73(74½)76(77)78½ cm, felles i hver side til ermehull slik: Sett en markør i hver side, mellom 2 r m og
med 104(110)114(120)124 m mellom markørene i begge sider. Fell først av 4 m i den ene siden (2 m på hver side av
markøren = 1 vr, 1 r/markør/1 r, 1 vr), strikk vr.bord over m mellom (= bakstk), fell av 4 m på samme måten i den andre
siden og fortsett deretter i vr.bord over de rest m (= forstk). Du skal da ha 100(106)110(116)120 m på for- og bakstk.
Nå strikkes for- og bakstk videre for seg, frem og tilbake.

FORSTYKKE

Strikk 1 p fra vrangen. På neste p fra retten felles til ermehull slik: 1 kantm (se forklaringer), 1 r, otf, vr.bord til det
gjenstår 4 m, 2 r sm, 1 r, 1 kantm. Gjenta dette annenhver p totalt 7(8)9(10)11 ggr = 86(90)92(96)98 m.
Når arb måler 11½(12)12½(13)13½ cm fra siste fellingen, settes de midterste 20 m på en tråd eller maskenål til
polokragen, og hver side strikkes videre for seg. Fell videre til halsen 4,3,2,1 m (alle størr) = 23(25)26(28)29 m. Når arb
måler 14(14½)15(15½)16 cm fra siste fellingen til ermehull, felles i beg på p til skulder annenhver p 7,8,8(8,8,9)8,9,9
(9,9,10)9,10,10 m.
Strikk den andre siden likt, men speilvendt.

BAKSTYKKE

Fell til ermehull som på forstk og strikk deretter rett opp til skuldrene hvor du feller ved samme høyde og på samme
måten som på forstk. La de rest m til polokragen hvile. Ikke klipp av garnet.

MONTERING

Sy skuldersømmene fra retten, gjerne med maskesting (se skisse).

POLOKRAGE

OBS! Masketallet på kragen skal være delelig med 4. Bruk den korte rundp og strikk opp m rundt halsen fra retten.
Beg med de hvilende m på bakstk og stikk r m hele veien rundt. Strikk videre opp m langs venstre forkant, 1 m for hver
p/m, strikk de hvilende m på forstk og strikk til slutt opp m langs høyre forkant.
Strikk deretter ca. 12 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Fell av ganske løst så halsen ikke strammer. Fest alle tråder.

Maskesting (grafting)
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