1838 – Vest med fletter i Mayflower New Skylight.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde ca. cm:
Fg. 179, Berylgrønn
nst.:
Pinne:
Rundpinne (40 cm):
Hjelpepinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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Mayflower New Skylight. 35 % Alpaca, 35 % ull, 30 % nylon. 300 m pr. 50 gram.
Vannrett 22 m loddrett 35 p = 10 x 10 cm.

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at man strikker på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igjennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å lage en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong.
Slipoveren er anvendelig over skjorte eller kjole. Da det er strikket fletter krever det litt øvelse å strikke
slipoveren. Man skal være obs på at fletten flettes til samme side hver gang. Flettene strikkes altid på
rettsiden.
Flette over 12 masker: Sett 3 masker på hjelpepinnen foran arbeidet, strikk 3 masker, strikk de 3 maskene
fra hjelpepinnen, sett 3 masker på hjelpepinnen bak arbeidet strikk 3 masker og strik de 3 maskene fra
hjelpepinnen. Det flettes på hver 10. p. Gjelder alle størrelser.
Flette over 8 masker: Sett 2 masker på hjelpepinnen foran arbeidet, strikk 2 masker og strikk de 2 maskene
fra hjelpepinnen, sett 2 masker på hjelpepinnen bak arbeidet, strikk 2 masker og strikk de 2 maskene fra
hjelpepinnen. Det flettes på hver 10. p. Gjelder alle størrelser.
Vær obs. på at fletten drar det strikkede litt sammen.
Fremgangsmåte.
Rygg.
1: Legg opp på P nr. 4
100(110)120(130)140(150)160(170) masker og
det strikkes 8 cm ribb, 1 rett ,1 vrang. Gjelder alle
størrelser.
2: Begynn på rettsiden med å strikke:
XXS: 9 vrang,12 rett,14 vrang,8 rett, 14 vrang,8
rett, 14 vrang, 12 rett, 9 vrang.
XS:11 vrang, 12 rett, 16 vrang, 8 rett, 16 vrang, 8
rett, 16 vrang, 12 rett, 11 vrang.
S: 13 vrang, 12 rett, 18 vrang, 8 rett, 18 vrang, 8
rett, 18 vrang, 12 rett, 13 vrang.
M: 15 vrang, 12 rett, 20 vrang, 8 rett, 20 vrang, 8
rett, 20 vrang, 12 rett, 15 vrang.
L: 17 vrang, 12 rett, 22 vrang, 8 rett, 22 vrang, 8
rett, 22 vrang, 12 rett, 17 vrang.
XL: 19 vrang, 12 rett, 24 vrang, 8 rett, 24 vrang, 8
rett, 24 vrang, 12 rett, 19 vrang.
XXL:21 vrang, 12 rett, 26 vrang, 8 rett, 26 vrang, 8
rett, 26 vrang, 12 rett, 21 vrang.
XXXL: 23 vrang, 12 rett, 28 vrang, 8 rett, 28
vrang, 8 rett, 28 vrang, 12 rett, 23 vrang.
3: Strikk alle vrangpinner som maskene viser.
4: Første gang det strikkes flette gjøres dette på
7. p, heretter på hver 10. p som beskrevet.
5: Strikk 23(24)25(26)27(28)29(30) cm fra
ribbkanten og legg opp 2 masker i slutten av

pinnen, i hver side. Gjelder alle størrelser.
6: Fortsett med fletter og øk en maske i hver side
på hver 4. pinne. De økte maskene strikkes i ribb,
1 rett 1 vrang. Øk totalt 17(18)
19(20)21(22)23(24) ganger, strikk heretter rett opp
til det er strikket 52(54)56(58)60(62)64(66) cm
totalt.
7: Fell de midterste 34(36)38(40)42(44)46(48)
maskene og strikk hver side ferdig for seg.
8: Fell mot hals siden 1x4 og 1x3 masker. Gjelder
alle størrelser. Fell de resterende maskene på én
gang. Strikk den andre siden speilvendt.
For.
1: Strikkes som ryggen til arbeidet måler
27(28)29(30)31(32)33(34) cm fra ribbkanten.
2: Del arbeidet i 2 deler til v-hals.
3: I begynnelsen av annenhver pinne strikkes 2
masker sammen mot hals siden til antallet av
masker er det samme som på ryggen. Strikk rett
opp til forstykket har samme lengde som ryggen.
Fell av.
4: Strikk den andre siden speilvendt.
Montering.
1: Sy sammen over skuldrene og i sidene.
2: Strikk opp på rundpinne

140(150)160(170)180(190)200(210) masker i
halsen. Vær obs. på at det er like mange masker i
hver side av v-utskjæringen.
3: Strikk ribb 1 rett 1 vrang. Det skal være en
rettmaske i bunnen av v-utskjæringen.
4: Strikk på hver omgang 2 masker vridd rett
sammen før rettmasken og 2 masker sammen
etter rettmasken. Gjelder alle størrelser.
5: Strikk 3 cm og fell av i ribb. Gjelder alle
størrelser.
6: Fest tråder. Fukt vesten og dra den i fasong.
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