Oppskrift på

Helenes Poncho

Designer: Helene Lossius
Størrelse: one size
Ponchoens bredde: 63 cm
Ponchoens høyde: 45 cm
Garn: 200 g Suri Alpaca, farge: 752
150 g Mini alpakka - begge fra Sandnesgarn.
Strikkefasthet: 14 masker på pinne 6 = 10 cm
Pinneforslag: Lang rundpinne nr 6
PS! Se flere bilder i blogg.happyknitting.no

			”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.

- Strikkeprosjekt kan fint kombineres med TV-titting, kjedelige
foredrag eller hyggelig skravling med venninner.
Ponchoen er også fin å ha i veska i tilfelle det er kaldt, om du enten er
på kontoret, flyet eller på en jobbkonferanse. Dessuten er den veldig
kledelig og går til det meste.
Passer til de fleste gjør den også. Strikk den litt større hvis du er
høyere og/eller større. Det er fint at ”ermene” går ned på albuene.
Denne oppskriften er ca medium. Legg til noen masker om du vil ha den større eller ta bort
noen om den skal være mindre. Som du kanskje ser av bildet, er ponchoen asymetrisk. Halsen
ruller seg ned på ene siden og rillekant er det også bare på den ene siden.
Lykke til!
Hilsen Helene

Slik strikker du ponchoen
Ponchoen strikkes frem og tilbake og i et stykke. Rettmasker på fremsiden og vrangmasker
på baksiden. Senere skal du sy den sammen på halssiden.
Legg opp 100 masker på pinne nr 6 og strikk 6 riller, fortsett i glattstrikk.
Strikk rett opp til arbeidet måler 44 cm.
Fell til hals:
Fell 20 masker og strikk ut omgangen. Snu og strikk vrangmasker tilbake.
Fell 20 nye masker. Strikk ut omgangen. Snu. Du har felt til sammen 40 masker. Nå skal du
legge opp igjen de maskene du felte slik at du bygger opp igjen bakstykket. Legg opp 20
masker, snu og strikk tilbake ut omgangen. Legg opp 20 nye masker. Du skal nå ha 100
masker på nytt. Strikk det andre stykket likt med det første. Sy ponchoen sammen i den
enden som halsen er.

Bildet viser halsåpningen, de 40 maskene du har felt og de 40 som du
har lagt opp igjen. Flere bilder kan du se på blogg.happyknitting.no.
Der kan du også stille spørsmål om du lurer på noe.

			”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.

