Løststrikket poncho
- Air og Bling

Design: Birte Aartun
Foto: Fotograf Anita Hamremoen

STØRRELSER
Liten/Middels (Stor/Ekstra stor) XX-stor
MÅL
Bredde ca. 78 (84) 90 cm,
lengde ca. 76 (79) 82 cm.
GARN
Air, 78 % suri alpakka, 22 % nylon og
Bling, 100 % polyester.
Garnforbruk:
125 (200) 275 g Air, isblå nr. DL 104 og
100 (150) 200 g Bling, hvit nr. 3001.
PINNER
Rundp nr. 9 – eller den pinnetykkelsen du må ha for å oppnå riktig strikkefasthet.
TILBEHØR
6 knapper, 2393Z-36F86.
STRIKKEFASTHET
9 m glattstrikk med tredobbel tråd (2 tråder Air og 1 tråd Bling) = 10 cm i bredden.
STRIKK EN PRØVE FØR DU BEGYNNER! Legg opp minst 6 m mer enn det du skal ha
på 10 cm. Strikk til du har en likesidet firkant. Legg prøven flatt, legg på målebåndet, og tell
hvor mange m du har mellom 0 og 10-streken. Har du for få m må du ha tynnere p, har du for
mange m må du ha tykkere p.
Ponchoen strikkes i ett stykke, fra nederst på forstykket til nederst på bakstykket.

PONCHO
Begynn med forstykket og legg opp 70 (76) 82 m med tredobbel tråd; 2 tråder Air + 1 tråd
Bling på rundp nr. 9. Strikk rillestrikk (= strikk rett både fra retten og vrangen), frem og tilbake
til arbeidet måler ca. 68 (71) 74 cm – hold arbeidet opp når du måler (rillestrikk strekker seg).
Fell av de midterste 6 (8) 10 m til halsen og strikk hver side for seg. Fell videre i begynnelsen
av hver p fra halsen: 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, 1 m 1 gang = 26 (28) 30 skulderm. Strikk til
arbeidet måler ca. 76 (79) 82 cm (hold arbeidet opp når du måler) og sett et merke = midt på
skulderen. Klipp tråden og sett den til igjen i motsatt side (pass på å begynne riktig i forhold til
en rett-/vrangp). Fell for halsen som i motsatt side, og strikk til arbeidet har samme mål på begge sider av
halsen. På neste p legges opp 18 (20) 22 m over halsfellingen = 70 (76) 82 m. Strikk videre med rillestrikk
over alle m. Strikk til arbeidet er like langt på begge sider av skuldermerket – hold arbeidet opp når du
måler. Fell av på neste p.
MONTERING
Halskant: Strikk opp med tredobbel tråd fra retten, ca. 4–5 m for hver 5. cm rundt halsen, begynn
midt bak i nakken. Strikk 1 p rett fra vrangen, fell så av samtidig som m strikkes vridd rett. Sy sammen
kortsidene av halsrillen midt bak.
Sidekanter: Merk av til 3 knapper på bakstykket; det øverste skal være ca. 25 (26) 27 cm fra skuldermerket,
de øvrige med ca. 4 cm mellomrom. Strikk opp med tredobbel tråd fra retten, ca. 4–5 m for hver 5. cm
langs sidekantene. Strikk 1 p rett fra vrangen, men samtidig lages knapphull langs forstykkets sidekant i
flukt med de avmerkede knappemerkene på bakstykket. 1 knapphull lages slik: Strikk 2 m rett sammen,
1 kast. Fell så av samtidig som m strikkes vridd rett, men kastene strikkes rett.
Fest alle tråder. Paljettgarnet kan være vanskelig å feste; klipp det evt. av helt inntil siste m. Air-trådene
festes som vanlig.

