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Her er sirkustema mer nedtonet. Det er linedanserens dempede pastellfarger som opptrer og
med det subtile harlekinmønsteret er det blitt en klassiker til sommergarderoben.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 77 (85) 93 (101) cm
Hel lengde 39 (40) 41 (42) cm + stropp ca. 12,5 cm

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (150) 150 (150) g Merci fg. 1130 (Light Peach)
Rundpinne 2,5 og 3 mm, 60 cm
2 strømpepinne 2,5 mm
Markører eller kontrastfarget tråd

STRIKKEFASTHET
28 m og 38 p i strukturmønster på pinne 3 mm
= 10 x 10 cm.
Pinnestørrelsen er veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.
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Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER
o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løste masken over.
dr: vridd

Modellen strikkes nedenfra og opp.
Først legger du opp masker til vrangbord, og bolen
strikkes videre i strukturmønster opp til ermehullet.
Her settes det av et antall masker i hver side, mens
for- og bakstykke strikkes ferdig hver for seg.

DIAGRAM
Diagrammet leses fra høyre mot venstre på pinner fra
retten, og fra venstre mot høyre på pinner fra vrangen.
Begynn ved pilen for den valgte størrelsen

Deretter strikkes det en I-cordkant rundt ermehullet,
som fortsetter som en stropp opp over skulderen.
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Vrang på retten, rett på vrangen
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Bol
Legg opp 216 (240) 264 (288) masker på rundpinne
2,5 mm.
Strikk 4 omganger rundt i ribb (1 dr r, 1 vr).
Bytt til rundpinne 3 mm, og strikk 1 omgang rett.
Fortsett rundt i mønster etter diagrammet til arbeidet
måler ca. 32 cm (alle størrelser)
Nå deles arbeidet, og for- og bakstykke strikkes ferdig
hver for seg.
Neste omg: Strikk 91 (99) 107 (115) m i mønster, og
la de resterende m hvile, mens du strikker bakstykke.

BAKSTYKKE
Snu arbeidet, og strikk frem og tilbake over maskene
på bakstykket, slik:
1. p (vrangen): 1 vr løst av med garnet foran arbeidet
(mot deg selv), strikk mønster til siste m, avslutt med
1 r.
2. p: 1 vr løst av med garnet foran arbeidet, før garnet
imellom pinnene og ned på baksiden av arbeidet,
2 r løst av én ad gangen, 1 r, trekk de løse m over,
strikk mønster til det gjenstår 4 m, 3 r sm, 1 r.
Gjenta disse 2 p ytterligere 4 (5) 6 (7) ganger = 71
(75) 79 (83) m.
Strikk enda 1 pinne i mønster, denne pinne er fra
vrangen.
Strikk 1 pinne rett fra retten.
Bytt til pinne 2,5 mm, og fortsett i vridd ribb slik:
1. p (vrangen): 1 vr løst av, *1 dr vr, 1 r*, gjenta fra
* til *, avslutt med 1 dr vr, 1 r.
2. p: 1 vr løst av, *1 dr r, 1 vr*, gjenta fra * til *, avslutt
med 1 dr r, 1 r.
Gjenta disse 2 pinnene enda 1 gang, gjenta 1. pinne
enda 1 gang.
Fell av i vridd ribb (som 2. pinne).
FORSTYKKE
La de 17 (21) 25 (29) maskene i hver side hvile til
ermehull. Start med garnet fra vrangen på de 91 (99)
107 (115) maskene på forstykket, og strikk med pinne
3 mm, frem og tilbake slik:
1. p (vrangen): 1 vr løst av med garnet foran arbeidet,
strikk mønster til siste m, avslutt med 1 r.
2. p: 1 vr løst av med garnet foran arbeidet, o-innt,
strikk mønster til det gjenstår 3 m, 2 r sm, 1 r.
Gjenta disse 2 p ytterligere 9 (11) 13 (15) ganger = 71
(75) 79 (83) m.
Strikk ytterligere 3 pinner i mønster, siste pinne er fra
vrangen.
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Strikk 1 pinne rett fra retten.
Bytt til pinne 2,5 mm, og fortsett i vridd ribb slik:
1. p (vrangen): 1 vr løst av, *1 dr vr, 1 r*, gjenta fra
* til * pinnen ut.
2. p: 1 vr løst av, *1 dr r, 1 vr*, gjenta fra * til *, avslutt
med 1 dr r, 1 r.
Gjenta disse 2 pinnene enda 1 gang, gjenta 1. pinne
enda 1 gang.
Fell av i vridd rett (som 12 pinne), ikke klipp av garnet.
HØYRE SKULDERSTROPP
La garnet og masken fra avfellingen på forstykket bli på
rundpinnen.
Legg opp 3 nye masker med løkkeopplegg på høyre
pinne av rundpinnen = 4 masker.
I forlengelse av disse 4 maskene settes alle kantmaskene på forstykket, de hvilende maskene i ermehullet og kantmaskene opp langs ermehullet på
bakstykket over på rundpinnen, uten å strikke dem.
Strikk I-cord slik:
Skyv maskene frem til spissen av pinnen, så du er klar
til å strikke dem fra retten. Hold garnet bak arbeidet,
*strikk 3 rett, 2 r dr sm, sett de 4 strikkede maskene
fra høyre pinne tilbake på venstre pinne*. Gjenta fra
* til * til du har strikket alle maskene på rundpinnen og

#FilcolanaElvira

har igjen 4 masker.
Fortsett med å strikke I-cord over de resterende
4 maskene, slik:
*Skyv maskene frem til spissen av pinnen, hold garnet
bak arbeidet og strikk 4 rett*. Gjenta fra *-* til stroppen måler ca. 25 cm eller ønsket lengde, målt fra der du
felte av på bakstykket.
Sy stroppen sammen, slik:
Sy med maskesting de åpne maskene sammen med
maskene der du la opp til I-corden.
VENSTRE SKULDERSTROPP
Legg opp 4 masker med løkkeopplegg på høyre pinne
av rundpinnen.
I forlengelse av disse 4 maskene settes alle kantmaskene på bakstykket, de hvilende maskene i ermehullet og kantmaskene opp langs ermehullet på
forstykket over på rundpinnen, uten å strikke dem.
Strikk kant og I-cord på samme måte som på den andre
siden av arbeidet.
MONTERING
Fest alle tråder.
Vask toppen ifølge anvisning på banderolen, og la den
tørke liggende flatt på et håndkle.
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