Slik strikker du

Munkekåpa

Vanskelighetsgrad: Middels
Størrelse: 2 (4) 6 (8) år
Pinneforslag: rundpinne 40 og 60 cm nr. 6
heklenål nr 5
Strikkefasthet:
14 masker = 10 cm
Garn: Trollgarn 100 % ull Garnlengde: 100 g = ca 114 m
Bunnfarge: lillarosa 721 - Kontrastfarge: rosa 736
Garnmengde bunnfarge: 400 (400) 500 (600)
Garnmengde kontrast: 200 (200) 200 (300)
7 (7) 11 (12) knapper i str som kronestykker,
11 (12) stk dersom lommer. Det velges mellom veske eller
lomme og belte. Hele arbeidet strikkes frem og tilbake.
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Slik strikker du

Munkekåpen
BOL: Legg opp 128 (136) 144 (152) masker med kontrastfargen og strikk 6 riller (frem og tilbake). Sett så 6 m i
hver side på en sikkerhetsnål til knappekant. Fortsett med
glattstrikk i bunnfargen til hele arbeidet måler 10 (11) 12
(13) cm. Sett en merketråd midt bak og en i hver av side
med (32 (34) 36 (38) masker telt ut fra midtmerket bak.
Sidemerkene markerer midt under ermet. Ved ny omgang
strikkes fra retta:
Str 2 år:
14 masker og 2 sammen (=sm), 13 masker og 2 sm,
13 masker og 2 sm, 24 masker og 2 sm, 13 masker og 2 sm
13 masker og 2 sm, avslutt med 14 masker.
Str 4 år:
15 masker og 2 sammen (=sm), 14 masker og 2 sm,
14 masker og 2 sm, 26 masker og 2 sm, 14 masker og 2 sm
14 masker og 2 sm, avslutt med 15 masker.
Str 6 år:
15 masker og 2 sammen (=sm), 15 masker og 2 sm,
16 masker og 2 sm, 28 masker og 2 sm, 16 masker og 2 sm
15 masker og 2 sm, avslutt med 15 masker.
Str 8 år:
16 masker og 2 sammen (=sm), 16 masker og 2 sm,
17 masker og 2 sm, 30 masker og 2 sm, 17 masker og 2 sm
16 masker og 2 sm, avslutt med 16 masker.
Fortsett å felle rett overfor hverandre, - med en maske
mindre for hver gang, hver 5 (6) 7 (8) cm i alt 6 (6) 6 (6)
ganger, til 80 (88) 96 (104) masker. Strikk til arbeidet
måler 40 (47) 61 (69) cm og fortsett å strikke:
(str 2 år) 13 m, fell 14 masker for erm, strikk 26 m, fell 14
masker og strikk de resterende 13 masker.
(str 4 år) 15 m, fell 14 masker for erm, strikk 30 m, fell 14
masker og strikk de resterende 15 masker.
(str 6 år) 17 m, fell 14 masker for erm, strikk 34 m, fell 14
masker og strikk de resterende 17 masker.
(str 8 år) 19 m, fell 14 masker for erm, strikk 38 m, fell 14
masker og strikk de resterende 19 masker.

(11) på pinnen. Strikk 3 (4) 5 (7) cm eller til du ser at
ermet passer inn i åpningen og fell av. Strikk det andre
forstykket likt.
ERMER: Legg opp 25 (28) 31 (34) masker i kontrastfargen og strikk 6 riller, bytt til bunnfargen og strikk
glattstrikk 4 omg og øk så 1 m i hver side av pinnen.
Fortsett slik til arb måler 24 (29) 35 (41) cm og det er 39
(45) 51 (57) m på pinnen.
Avslutt med 6 riller i farge 2, fell av. Sy ermene sammen,
la øverste kant i kontrastfargen stå igjen, som en splitt.
Sy ermene pent inn på vranga.
HETTE: Ta opp 18 (21) 23 (25) masker på hver side
av de 10 (12) 14 (16) maskene som står på vent. Fest en
farget tråd rundt den midterste masken midt bak, og flytt
med tråden oppover. Denne masken skal det økes rundt
på hver side på hver 2. omgang. Hetten strikkes frem og
tilbake, og det økes på rettomgangen. Fortsett med det til
hetta måler 20 cm (18) 19 (20). Mask eller sy hetta sammen.
STOLPER: Begynn på høyre side og sett de 6 m fra
nålen på pinnen. Fortsett å strikke riller ca 40 (50) 60
(70) cm. Sy til stolpen etter hvert som du strikker og
strekk litt i stolpen før du syr til, ellers vil den bulke.
Fortsett å strikke til du er ca midt oppe på hetta, flytt så
maskene over på sikkerhetsnålen igjen, nå skal de ligge på
vent. Start på venstre side som skal ha knapphull, strikk
til 9 (11) 13 (15) cm da skal det første strikkes. Ved ytterkanten strikkes 3 m, lag et kast og strikk 2 m sammen.
Strikk videre 7 (7) 8 (8) riller som telles fra retten,
før neste knapphull. Fortsett slik til det er 7 (7) 8 (8)
knapphull. Strekk litt og sy pent fast også denne siden til
endene møtes på midten, sy endene sammen. Sy i knappene som er i samme farge som stolpene, ca på str med et
kronestykke. Damp hele arbeidet. La hetten ligge flat så
den faller pent nedover ryggen.

Fortsett å strikke ryggen rett opp 15 (16) 17 (17) cm.
Strikk så 12 (14) 16 (18) masker, snu - ta 1 maske av og
strikk de resterende 11 (13) 15 (17) masker. Snu og fell,
(eller sett maskene på en tråd for senere å maske de sammen) 8 (9) 10 (11) masker. La de midterste maskene stå
igjen på pinnen. Gjør likt på andre skulder.
Fortsett å strikke det første framstykket rett opp til det
måler 5 (6) 7 (8) cm fra ermfellinga. Strikk så 2 m sammen
ved hals-siden annenhver omgang til det er igjen 8 (9) 10
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VESKE til 2 og 4 år: Legg opp 18 m i kontrastfargen og
strikk 6 riller. Fortsett i bunnfargen og strikk glattstrikk
6 cm, strikk så en rille før nye 6 cm. Avslutt med 6 riller
i farge 2. Fell, brett og sy sm på vranga. Hekle av dobbel
tråd i bunnfargen, en hempe på ca 60 - 70 cm som syes fast
i begge ender.
LOMMER til 6 og 8 år: Legg opp med kontrastfargen,
18 (20) masker og strikk 3 riller. Fortsett med glattstrikk
i bunnfargen, men start med å felle to masker på hver side. Strikk
glatt 9 (11) cm, og strikk en rille til brettekant. Fortsett å
strikke 9 (11) cm og avslutt med tre riller i kontrastfargen.
Brett og sy pent sammen i sidene, fra retta. Lommene
festes til kåpen ved å sy knapper der lommen stikker litt
ut på hver side. Knappen festes gjennom lomma og kåpa.
Lommene plasseres på hvert framstykke under midjen.
BELTE: til 6 og 8 år: Legg opp 6 masker i kontrastfargen
og strikk riller, ca 130 cm.
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