
nr. 30.30 strikning

Marie’s
spencer med flæser
Design: Anegrete Tone Nyrup

Størrelse: 3-6 ( 6-9) 9-12 mdr.
Garn: Cotton Soft baby special i 3 farver
Garnforbrug: Farve 1: 150 (150) 200g (bundfarve her orange)

Farve 2: 100 (100) 100g (her pink)
Farve 3: 50 (50) 50g ( her lysrød)

Pinde: Rundpind el. jumperpind nr. 3( eller 3½)
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Størrelse: 1 (3) 5år

Længde fra bærestykkets øverste kant:
36 (40) 46cm

Overvidde: ? (42) ?

Garn: Cotton soft 100% bomuld, 50g = 180m
150 (150) g Bundfarve (fv1)
100 (100) g Multifarvet (fv2)
50 (50) g til flæse og strop (fv3)

Rundpinde: 60 og 80cm nr.3, strømpepinde nr.3
Strikkefasthed: 10 x 10cm i glatstrik = 30m x 38p

Hvis strikkefastheden ikke passer,
skiftes til tykkere eller tyndere pinde.

Forkortelser: m =maske, r =ret, vr =vrang, p =pind,
udt = udtagning (løft lænken op mellem 2 ret-masker
og strik den drejet ret), omg =omgang, sm =sammen,
slo =slå om, mrk-tr = mærketråd, fv = farve.

Spenceren strikkes oppefra og ned. Først strikkes
bærestykket med små snoninger, derefter fortsættes

på skørtet. De 3 flæser strikkes på enkeltvis når skør-
tet er strikket, roleau-stropperne strikkes på 2 strømpe-
pinde og syes på bærestykket til sidst.

Snoninger på bærestykket:
1. - 7. omg: * 2r, 2 vr *, gentag fra * - *
8. omg: De 2 ret-m snoes mod højre: * 2 r sm, lad m
blive på venstre p, strik 1r i 1.m, lad maskerne glide af
pinden samtidig, 2 vr *. Gentag fra * - * omg rundt.
Gentag 1.- 8. omgang.

Begynd strikning:
Bærestykke:
Slå med fv1, 144 (152) 160m op på r-pind nr. 3, 60 cm.
Strik rundt, samtidig begyndes på snoningsmønsteret.
Fortsæt til der i alt er strikket 6 (7) 8 snoninger.
Slut med 7 omg rib. Fortsæt derefter i glatstrik.

Skørt:
Sæt en mærketråd omkring første retmaske, som er
sidesøm og den 1. af 6 udtagninger.
Strik 23 (23) 23m glat, mærketråd omkring næste m,
23 (27) 31m, mærketråd omkring næste m,
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23 (23) 23m, mærketråd omkring næste m (sidesøm),
23 (23) 23m, mærketråd omkring næste m,
23 (27) 31m, sæt en mærketråd omkring næste m,
23 (23) 23m. En omgang, 144 (152) 160m er strikket.

Striber: På skørtets 8. og 30. omg skiftes til fv 2. strik
glat: 2 omg fv2, 2 omg fv3, 2 omg fv2. Skift på 14. og
36. omg tilbage til fv1.

Udtagninger: Tag på hver 6.omg 1m ud på hver side
af mrk-tr:
* Strik til 1m før mrk-tr: strik 1m ret i forreste- og 1m
vr i bageste lænke, strik m med mrk-tr, strik næste m
ret i forreste og vr i bageste lænke. Fortsæt således
omg rundt. Strik 6 omg uden udt *. Gentag * - * 8 (9)
10 gange, der er nu 248 (260) 272 m på pinden.
Strik 1 omg vr, som bruges til opstrikning til flæse.
* Fortsæt med glatstrik og udt på hver 6. omg i alt 3
(3) 4 gange *, til der er 284 (296) 308 m på pinden.
Strik igen 1 omg vr, gentag fra * - * i alt 3 (3) 4 gange
til der er 320 (332) 334m på p. Slut med 3 omg ret.
Luk af og pas på at kanten ikke bliver for stram.

Flæser:
Flæserne strikkes så den glatstrikkede side vender til
retsiden.
Øverste Flæse: Saml m op til retsiden i øverste
vr-rille, 1m i hver vr-maskes 2lænker = dobbelt så
mange m på flæsen end på skørtet. Strik med fv 2:
1.omg: ret
2.omg: * 2 r, 2 r sm, slo*, gent fra * - * omg rundt.
3.omg: ret

4.omg: * 1r, 2 r sm, slo, 1 r *, gent fra * - * omg rundt.
5.omg:ret
6.omg:* 2r sm, slo, 2r *, gent fra * - * omg rundt.
Slut med 2 omg vr. Luk af.

Mellemste Flæse: Saml m op til retsiden i mellemste
vr-rille, - på samme måde som på øverste vr-rille.
Strik med fv 3:
Strik 3 omg r, 2 omg vr, 3 omg ret, 2 omg vr. Luk af.

Nederste Flæse: Saml m op til retsiden i nederste
vr-rille, på samme måde som øvrige vrangriller.
Strik med fv 2:
Strik 1 omg ret, 7 omg perlestrik. Slut med 2 omg vr.
Luk af.
Stropper:
Stropperne strikkes som små snore. Slå 4 m op på en
strømpe-p nr 3. Strik alle m ret, før derefter tråden
bag arbejdet og skub maskerne til højre på pinden,
strik igen alle m r fra retsiden. Således bliver det strik-
kede stykke rundt.
Fortsæt til snoren måler 20 (21) 22 cm.
Strik 4 stropper med fv 2 og 4 stropper med fv 3.
Sy en strop af hver fv fast, ved siden af hinanden i
begge sider på forstykket og på bagstykket. Sno de
første 2 cm til en lille spiral, der som små snegle syes
fast på bærestykket med stikkesting.

Vask kjolen ved max 40 grader, læg den fladt på et
håndklæde og lad den tørre.
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