Design: Magda Johnsen
Vanskelighetsgrad: Middels
Størrelse: S (M) L (XL)
Garn:Trollgarn 100 % ull
Du får kjøpt garn gjennom nettbutikken
www.happyknitting.com
Fargeforslag: mellomgrå 704 (bf) og offwhite 702 (mf)
Garnmengde:
S og M: 800 g (bf) og 200 g (mf)
L og XL: 900 g (bf) og 200 g (mf)
Pinneforslag: stor og liten rundpinne nr 5.5
Strikkefasthet: 14 masker = 10 cm

Oppskrift på

Knappekjolen

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com
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Knappekjolen
Str S - (M ) - L - (XL)
Legg opp 144 (144) 160 (160) m i bunnfargen og
strikk 5 riller. I fortsettelsen strikkes glattstrikk.
Strikk 2 omg i mønsterfargen, 2 omg i bunnfargen, 2
omg i mønsterfargen og 2 omg i bunnfargen.
Start med diagram 1 og avslutt med 2 omg i bunnfargen, 2 omg i mønsterfargen, 2 omg i bunnfargen og
2 omg i mønsterfargen.
Start fellinga:
Sett et merke etter hver 18 (18) 20 (20)m. Det skal
felles 8 ganger denne omgangen til 136 (136) 152 (152)
masker. Strikk 15 cm og fell på samme måte, men med
en maske mindre mellom fellingene. For størrelse M og
XL skal det felles kun annenhver gang (4 masker) på
denne omgangen til 128 (132) 144 (148) m.
Strikk til arbeidet måler 59 (62) 65 (68) cm, du er da
kommet under ermene og rygg og forstykke strikkes
hver for seg. Fordel maskene til for og bakstykke ved
å sette et merke under hver arm. Fell 6 masker under
hver arm. Du skal ha 58 (60) 66 (68) m på hver av
rygg og forstykket.
Ryggen:
Strikk frem og tilbake i striper, 2 omganger av hver
farge. Fell for ermhull i hver side annenhver omgang,
3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 2 (2) 3 (3) ganger
Du skal nå ha igjen 44 (46) 50 (52) m, strikk videre til
arbeidet måler ca 20 (22) 22 (24) cm fra ermhullsfellingen. Sett de midterste 18 (20) 24 (26) m på en
tråd. Skuldrene strikkes hver for seg. Fell fra halssiden
på hver annen pinne 2 m 1 gang og 1 m (1) 2 (2) m
ganger. 9 (9)10 (10) maskene og sett de over på en
tråd eller fell av.
Forstykket:
Strikk frem og tilbake og følg stripemønsteret som på
ryggen. Fell i hver side av forstykket som på ryggen.
Strikk 2 striper offwhite og 2 striper grå som nederst
på kjolen (ca 5 cm). Strikk diagram 2. Tell ut
mønsteret slik at du får en blomster midt foran.
Etter at diagrammet er strikket så strikkes det 2
omganger med bunnfargen, herfra starter også
stripemønsteret på nytt og fortsett til arbeidet er ferdig.
Sett de miderste 8 (12) 14 (14) m på en tråd og fell 3
m i hver side 1 gang, 2 m i hver side 2 (2) 2 (2) gang,
og 1 m 2 (1) 1 (2) ganger. Strikk til forstykket er like
langt som bakstykket, sett de 9 (9)10 (10) maskene på
en tråd om du ønsker å maske sammen skuldrene.
Om ikke fell av.

Ermer:
Legg opp 32 (32) 36 (36) m, strikk 5 riller og fortsett i glattstrikk og striper. Strikk masken midt
under ermet vrang, det skal økes på hver side av
vrangmasken hver 7. omg til 48 (48) 52 (52) masker.
Strikk til ermet måler 46 (47) 48 ( 50) cm. Fell så 7
masker midt under ermet.
Ermetopp:
På annenhver omgang felles i hver side 3 m 1 gang,
2 m 1 gang og 3 (3)2 (1) ganger.
Strikk 6 (7) 8 (8) cm. Fell videre 1 maske i hver side
på hver omgang til det står igjen 6 (8)10 (10) m,
disse settes over på en tråd og snurpes lett sammen,
dette blir toppen på ermet. Fest tråden.
Montering:
Skuldrene maskes eller sys sammen. Fest alle tråder.
Ta en tråd av bunnfargen og sy tråklesting lang
ermetoppen. Dra i hver side av trådene til du får til
en fin pufferm. Det skal være mest puff øverst på
ermet. Sy ermene til bolen med attersting.
Halskant:
Plukk opp 65 (69) 73 (77) masker inklusiv maskene
som står på tråd. Strikk 5 riller. Fest trådene og sy i
knapper. Vi har satt inn gamle kåpeknapper.
Prøv kjolen før du har den i vaskemaskinen da ser
du om du må forme den i forhold til din
størrelse. Du behøver ikke vaske kjolen men gi den
en omgang med mykgjøringsmiddel og la den tørke
flatt mellom 2 store badehånduker i minimum 1
døgn.
Blomsterdiagram 1

Start her
Blomsterdiagram 2
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”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.”

- from angels with love!

