Oppskrift på silketoppen

Butterfly

Designer: Magda Elin Johnsen
Størrelse: dame S (M) L (XL)
Overvidde: 90 (98) 106 (114) cm
Hel lengde før bruk: 47 (50) (55) 59 cm
Garn: Happy Silke, hespe 50 g - ca 125 meter.
Garnmengde: 200 (200) 250 (300) g
Strikkefasthet: 21 masker og 28 omganger = 10 cm
Pinneforslag: Lang rundpinne i nr 3.5.

			”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre
vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.

Slik strikker du silketoppen

Butterfly:

Legg opp 208 (216) 228 (236) masker og strikk 2 rett og 2 vrang til arbeidet måler 30 (32)
35 (38) cm.
Felling for erme: Sett et merke under hver arm slik at du har like mange masker på for
og bakstykke. Fell 10 (10) 12 (12) masker, strikk frem til neste merke og fell nye 10 (10) 12
(12) masker.
Kontrollsjekk at du har like mange masker på for og bakstykke.
Nå skal du strikke for og bakstykke hver for seg. Sett det stykket du ikke strikker på en
maskesamler (stor sikkerhetsnål beregnet for masker).
Tips! Ta første maske tas løs av på hver ny omgang arbeidet igjennom. Dette for å få en
strammere og finere kant.
RYGG: Du har nå 94 (98) 102 (106) masker. Strikk 16 (17) 18 (19) cm rett opp.
Felling: Strikk 28 (28) 30 (30) masker og fell 38 (42) 42 (46 ) strikk 28 (28) 30 (30) masker.
Strikk hver skulder 1 (1) 2 (2 )cm. Sett maskene på en tråd.
FORSTYKKE: Strikk på samme måten som ryggen men begynn fellinga når arbeidet
måler 7 (8) 9 (10) cm og fell på samme måte som på ryggen. Hvert skulderstykke skal
du strikke rett opp slik at de blir like lange som bakstykket. Sett maskene på en tråd.
Se video på www.happyknitting.no for hvordan maske sammen på skuldrene.
Alternativt kan du felle av stykkene og sy eller hekle sammen på skuldrene.
Lykke til!
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