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Kjole med fletter og rutemønster
Garn: Rauma Mitu
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Beige nr SFN73 Hvit nr SFN10
1000 g 1100 g 1150 g 1300 g
Alt 3:
Rød nr 6085
Veil. pinnenr: Stor rundp nr 3½ og 4, strømpep nr 4
Heklenål nr 3½
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8 Kjole med fletter og rutemønster

De økte m strikkes inn i vrangbordstrikken etterhvert. Når ermet måler
ca..................................................... 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm
felles det 6 m midt under ermet.
Strikk nå videre fram og tilbake i
vrangbordstrikk og fell til ermetopp i
hver side på annen hver omg: 2 m 2
ganger og 1 m annen hver omg til
det er ca........................................... 30 m 32 m 32 m 34 m
Strikk videre til ermetoppen måler
ca..................................................... 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm
Fell da på annen hver omg: 2 m 1
gang, 3 m 2 ganger. Fell de resterende m løst av.
Fletteremse nederst på bolen:
Legg opp 22 m på p nr 4 og strikk fletter, knuter og rillestrikk fram og
tilbake etter diagram 3. Det strikkes først 5 omg over alle m, så
strikkes det 2 omg kun over de 8 m ytterst på venstre side av arbeidet,
videre * 6 omg over alle m, 2 omg over de 8 m ytterst i venstre side av
arbeidet *. Gjenta fra * til * samtidig som diagrammet følges til remsen
på den korteste siden er like lang som oppleggskanten på bolen, lett
strukket. Det strikkes på denne måten for at ikke kanten skal stramme
nederst, men bli litt videre nederst. Fell av alle m slik at det passer
best mulig med flettemønsteret.
Fletteremse nederst på ermene:
Legg opp 32 m på p nr 4 og strikk fletter, knuter og rillestrikk fram og
tilbake etter diagram 5. Strikk omtrent på samme måte som for
diagram 3, men denne gang først 3 omg over alle m, * så 2 omg over
de 18 første m på venstre side av remsen, deretter 6 omg over alle m
*, gjenta fra * til * samtidig som diagrammet følges til remsen på den
korteste siden er like lang som oppleggskanten på ermet, lett
strukket. Fell av alle m slik at det best mulig passer med flettemønsteret. Strikk en remse til til det andre ermet.
Stor flettet rullehals:
Strikk opp m rundt nakken med
rundp nr 3½, ca 11 m pr 5 cm.
Begynn å strikke opp m ved høyre
skuldersøm og slutt ved venstre
skuldersøm, legg videre opp ca....... 170 m 180 m 180 m 190 m
Masketallet med alle m til sammen
må være delelig med 12. Det skal
nå strikkes videre rundt med vrangen ut. Dvs at halsen skal brettes
utover når den er ferdig. Strikk nå 4
omg rundt med flettemønster etter
diagram 4. Bytt til p nr 4 og strikk
videre til halsen måler ca ................ 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm
Bytt da til p nr 3 ½ og strikk 3 omg til
på samme måte. Fell av alle m på
neste omg. Halsen kan henge løst
ned foran på brystet, eller den kan
festes med usynlige sting til forstykket.

Se bilder side 1, 6 og 9
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Alt 1:
Alt 2:
Beige nr SFN73 Hvit nr SFN10
1000 g 1100 g 1150 g 1300 g
Alt 3:
Rød nr 6085
Veil. pinnenr: Stor rundp nr 3½ og 4, strømpep nr 4
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet: 22 m på p nr 4 = 10 cm
Mål: Brystvidde.............................
Hel lengde............................
Underermslengde.................

82 cm 89 cm 96 cm 102 cm
88 cm 91 cm 94 cm 97 cm
46 cm 47 cm 48 cm 49 cm

Picotkant:
* 1 fm, 3 lm, 1 fm i 1. lm, 1 fm *,
gjenta fra * til *.
Bolen:
Legg opp på p nr 4..........................
og strikk glattstrikk rundt. Sett et
merke i hver side av arbeidet med...
til hver del. La merketrådene følge
arbeidet oppover. Begynn etter ca 1
cm å felle i hver side. Fell 1 m på
hver side av hvert sidemerke = 4 m
felt i omg. Fell videre på denne
måten ca annen hver cm i alt..........
ganger til det er igjen.......................
på omg = ........................................
til hver del. Det strikkes nå videre
rett opp uten å felle. Strikk 1 omg vr
(= rille til å hekle i senere) og
begynn å strikke mønster etter

diagram 1. Begynn ved pil for valgt
størrelse og gjenta rapporten til
neste sidemerke der du igjen
begynner ved pilen.
Når arbeidet måler ca......................
felles det 6 m i hver side midt under
ermet til ermehull. Herfra strikkes
for- og bakstykket hver for seg.
Bakstykket:
Strikk fram og tilbake etter diagram
1 og fell videre for ermehull i hver
side annen hver omg: 3 m...............
gang, deretter 2 m............................
ganger og 1 m.................................
ganger. Når arbeidet måler..............
felles de midterste............................
av. Strikk hver side for seg og fell i
hver side annen hver omg 2, 1 m.
Når arbeidet måler...........................
felles de resterende.........................
Forstykket:
Strikk og fell på samme måte som
på bakstykket.
Sy sammen på skuldrene.
Ermer:
Legg opp på p nr 4..........................
og strikk vrangbordstrikk rundt etter
diagram 2. Sett et merke midt under
ermet ved omg's.bytte, og la dette
merket følge arbeidet oppover. Når
ermet måler 1 cm begynn å øke 1 m
på hver side av merket midt under
ermet. Gjenta denne økingen ca
hver..................................................
i alt...................................................
ganger til det er................................
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Montering:
Sy opplegg- og avfellingskantene på de 3 «Fletteremsene» sammen
til ringer. Nål fast remsen til nederste kant på bolen og sy pent til inntil
minifletten på remsen. Nål remsene til ermene fast på samme måte
nederst på hvert erme og sy pent til.
Sy ermene pent i.
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Hekling:
Hekle 1 omg fm langsetter rillekanten på «Fletteremsen nederst på
bolen», ca 1 fm i hver rille. Hekle så 1 omg med fm og picotkant etter
forklaring. Klipp av tråden og fest.
Hekle på samme måte med 1 omg fm og 1 omg picotkant etter for
klaring i rillen under brystet. Legg arbeidet opp/ned i fanget med
oppleggskanten lengst fra deg og hekle i den delen av rillen som er
lengst fra deg. Klipp av tråden og fest.
Hekle til slutt 1 omg fm øverst langs den åpne halskanten foran.
Hekle så 1 omg med picotkant etter forklaring. Begge omg hekles
fra retten. Klipp av tråden og fest.
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Diagram 4:

Diagram 1:

Gjenta

Gjenta
Gjenta
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Diagram 2:

MF
MB

XL

Gjenta

= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen

Gjenta

= Miniflette: Strikk 2. m r foran den 1.m, strikk så 1. m r og slipp begge m av
venstre p
= sett 2 m på hjelpep foran arbeidet strikk de neste 2 m r. Strikk så de 2 m
fra hjelpep r
= sett 2 m på hjelpep bak arbeidet, strikk de neste 2 m r. strikk så de 2 m
fra hjelpep r
= Sett 3 m på hjelpep foran arbeidet,strikk de neste 3 m r. Strikk så de 3 m
fra hjelpep r
= Knute: strikk 4 m i en m ved å strikke i fremre og bakre del av m. Flytt m over
på venstre p og strikk dem r. Gjenta dette 2 ganger til. Løft så 2., 3. og 4.
m over 1. slik at det er 1 m igjen

Diagram 5:

Gjenta

Diagram 3:

Gjenta
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