Kjole/lang genser m/høy hals, lue og veske til Barbie.
Design og copyright chris-ho.com/Christine H. O. Mail chris@chris-ho.com

Garn: Nepal
Farge nr. 7238
Pinner nr. 4,5 el. 5 (strømpepinner)
Strikkefasthet ca. 17 – 18 pr. 10 cm
Forklaringer: Flettene strikkes ved at 2 m settes over på hjelpepinne, strikk de 2 neste m. for
deretter å strikke de to fra hjelpepinnen. Strikk så 3 omg./pinner mellom hver vridning.
Når arb. deles, er det en fordel å gjøre dette på en pinne der det skal vris til fletten, slik at det
strikkes tilbake med vr. fra vrangen og man senere ikke ender opp med å få vridning fra
vrangen.
Legg opp 28 m
–
–
–

Strikk 3 omg. vrangbord (1 r og en vr)
Strikk 3 omg. r.
Strikk 2 m r for så å strikke en flettevri over de 4 neste m, strikk 2 m r før neste
flettevri og fortsett ut omg med r.

Gjenta de to siste punktene til arbeidet måler ca 12 cm, eller til ønsket lengde opp til
ermene er oppnådd.
Ermhull: Del arbeidet i to og strikk hver side ferdig for seg (forstk. med fletter og bakstk. i
glattstrikk).
Fors- og bakstk.: Når arbeidet måler ca. 3,5 cm fra delingen, strikkes fra retten 5 m r, fell 4 m,
strikk de siste 5 m r.
Strikk vr tilbake og fell på neste pinne. Gjenta på andre siden av halsen.
–

Monter sammen skuldersømmene før ermer og hals kan påbegynnes.
Start på ene siden under ermet og plukk opp 12 m jevnt fordelt rundt ermhullets åpning og
strikk rett til arbeidet måler ca. 7 cm. Strikk gjerne en omg. vr før det felles av, for å unngå at
ermet ruller seg opp i nerkant. Her kan det også etter ca. 6 cm strikkes en liten vr.bord hvis
man heller ønsker dette.
Lue:
Legg opp 18 m og strikk 4 omg vrangbord.
- Strikk deretter ca 3 cm glattstrikk før det skal felles slik:
- Strikk 1 r og deretter 2 r sammen omg ut.
- Strikk en omg rett.
– Strikk to og to m sammen omg ut og trekk tråden gjennom de resterende m, stram og
fest tråden godt.
– Ønskes en liten dusk som pynt, så lag dette og fest i toppen.
Veske:
Legg opp 18 m (denne strikkes også rundt)
– Strikk ca 3,5 cm rett.
– Fell de 9 første m på neste omg (fronten på vesken) og fortsett med å strikke rett over
de 9 gjenstående m fram og tilbake (riller) slik:
– Fell 1m i begynnelsen og slutten av annenhver pinne til det gjenstår 3 m og fell av på
neste rettside.
– Fest tråden og lag hank og lukking etter eget ønske.

