Amaliehaven

- en nydelig jentekjole

Design: Ditte Lerche
Amaliehaven er en ny tolkning av vårt populære design Kastellet. En fin kjole strikket i
deilig alpakka. En søt vinterkjole, perfekt for
julaften.
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Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
150 (150) 200 (200) 250 g Indiecita fra Filcolana i
frg. 147 (Hunter Green)
Rundpinne 2,5 og 3 mm, 80 cm.
Strømpepinner 2,5 mm og 3 mm (hvis du ikke strikker med magic loop)
Maskeholdere til ermemaskene
Maskemarkører
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl
Mål
Passer til brystvidde: 49-52 (53-56) 57-62 (63-66)
67-70 cm
Overvidde: 55 (60) 67 (72) 75 cm
Hel lengde: 45 (53) 65 (77) 89 cm
Strikkefasthet
26 m X 32 p i glattstrikk strikk på p 3 mm = 10 x 10
cm (etter vask).
Hvis strikkefasthet ikke stemmer, prøv med et større
eller mindre pinnenummer.
Spesielle forkortelser
v-økn (venstre økning): Løft opp tråden mellom 2 m
på venstre pinne forfra og strikk den vridd rett.
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h-økn (høyre økning): Løft opp tråden mellom 2 m på
venstre pinne bakfra og strikk den rett.
Arbeidsflyt
Kjolen strikkes overnfra og ned, med rundt bærestykke strikket i hullmønster. Når maskene til ermene
er satt av, strikkes resten av kjolen rundt i glattstrikk,
med økninger som gir en fin A-fasong på kjolen.
Bærestykke
Legg opp 98 (100) 102 (106) 110 m på rundp 2,5
mm, sett sammen og sett inn en markør for å markere starten på omg.
Strikk 2,5 cm vrbord (1 vridd r, 1 vr).
Bytt til p 3 mm og strikk mønsteret med økninger,
slik:
Mønster
1. omg: Strikk r.
2. omg (økeomgang): Som beskrevet nedenfor.
3.-7. omg: Strikk r.
8. omg: *1 kast, 2 r sammen *, gjenta fra *til * omg
ut.
Gjenta disse 8 omg på hele bærestykke. Økning skjer
på hver 2. omg i hver mønsterrapport som beskrevet
nedenfor.
Økeomganger:
1. gang: Strikk 8 (0) 2 (6) 0 r, *1 v-økn, 5 r *, gjenta
fra *-* ut omg = 116 (120) 122 (126) 132 m.
2. gang: Strikk 6 (0) 2 (6) 2 r, *1 v-økn, 5 r *, gjenta
fra *-* ut omg = 138 (144) 146 (150) 158 m.
3. gang: Strikk 8 (4) 6 (0) 8 r, *1 v-økn, 5 r *, gjenta
fra *-* ut omg = 164 (172) 174 (180) 188 m.
4. gang: Strikk 4 (2) 4 (0) 8 r, *1 v-økn, 5 r *, gjenta
fra *-* ut omg = 196 (206) 208 (216) 224 m.
5. gang: Strikk 4 (2) 4 (0) 8 r, *1 v-økn, 6 r *, gjenta
fra *-* ut omg = 228 (240) 242 (252) 260 m.
Kun størrelse 6 (8) 10 år
6. gang: Strikk - (-) 2 (0) 8 r, * 1 v-økn, - (-) 10 (9)
7 r *, gjenta fra *-* ut omg = - (-) 266 (280) 296 m.
Alle størrelser
Strikk 7 omg r.
Nå deles arbeidet til bol og ermer slik: Strikk 68 (72)
81 (86) 90 m (bakstykke), sett 46 (48) 52 (54) 58
m på en maskeholder (ermet), strikk opp 4 (6) 6 (8)
8 nye m under ermet, strikk 68 (72) 81 (86) 90 m
(forstykke), sett 46 (48) 52 (54) 58 m på en maskeholder (ermet), strikk opp 4 (6) 6 (8) 8 nye m opp
under ermet.
Sett inn en maskemarkør i hver side, midt i de 4 (6)
6 (8) 8 nye m under ermene. Omg starter ved den
første av disse 2 maskemarkørene.
Strikk glattstrikk over kjolens 144 (156) 174 (188)
196 m, samtidig som det økes på hver 16. omg slik:
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Strikk *12 r, 1 h-økn, 1 r, 1 v-økn, strikk r til det er
13 m før neste merke, 1 h-økn, 1 r, 1 v-økn, 12 r*,
gjenta fra *-* ut omg.
Fortsett til arbeidet måler 42,5 (50,5) 62,5 (74,5)
86,5 cm (målt midt på bakstykket).
Fortsett med p 3 mm og strikk vrbord (1 vridd r, 1 vr)
til vrborden måler 2,5 cm. Fell av med 1 vridd r, 1 vr.
Ermer
Start midt under armen, og strikk opp 2 (3) 3 (4) 4
nye m, strikk 46 (48) 52 (54) 58 m fra maskeholderen, strikk opp 2 (3) 3 (4) 4 nye m = 50 (54) 58 (62)
66 m.
Sett sammen, og sett en markør for omg start midt
under ermet.
Strikk glattstrikk til ermet måler 18 (26) 29 (32) 35
cm.
På neste omg fell slik: Strikk *8 (6) 5 (5) 4 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* til * 3 (5) 7 (7) 9 ganger til,
10 (6) 2 (6) 6 m r = 46 (48) 50 (54) 56 m.
Bytt til rundp 2,5 mm og strikk vrbord (1 vridd r, 1
vr) til vrborden måler 4 cm. Fell løst av med 1 vridd r,
1 vr.
Strikk den andre ermet likt.
Montering
Fest alle tråder, og vask kjolen som beskrevet på banderolen på garnet. La kjolen tørke flatt på et håndkle.
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