torgveske
Design: Elisabeth Walle

SILKEULL
farge 8110 sand

GARNMENGDE: ca. 100g Silkeull
STRIKKEPINNE: Kort rundp nr. 4, Strømpep 4
STRIKKEFASTHET: 21 m = 10 cm, p 4 i rillestrikk
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Vrangbord: *2r, 2vr*
Økn h: Stikk venstre p inn under tråden mellom to m bakfra og strikk den r.
Økn v: Stikk venstre p inn under tråden mellom to m forfra og strikk den vridd r.
Mønster:

1. omg: Strikk vr ut omg.
2. omg: Strikk 3 r sm, Strikk 3 m i 1 m (1 r, 1 vr, 1 r).
3. omg: Strikk vr ut omg.
4. omg: Strikk 3 m i 1 m (1 r, 1 vr, 1 r), Strikk 3 r sm.
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Vesken strikkes nedenfra og opp i mønsterstrikk. Stroppene strikkes inn til slutt. Sy sammen hullet under
vesken og fest alle løse tråder.

FORKORTELSER
m: maske(r)
p: pinne(r)

r: rett
vr: vrang
omg: omgang

MM: maskemarkør
arb: arbeid(et)

VESKE

25 cm fra der du begynte med mønsterstrikk (eller så

Legg opp 48 m på settp 4 med 2 tråder Silkeull.

lang du vil ha vesken, men husk da at du må ha mer

Fordel m på 4 sett p, 12 m på hver p. Strikk 1 omg

garn). Strikk 2 omg rillestrikk rundt etter en omg

r samtidig som du deler inn arb med MM: 2, 22, 2,

vrang. Fell 25 m på midten av hver langside slik:

22 m. (Strikk 2 m, sett inn en MM, strikk 22 m, sett

Strikk til MM, strikk 10 m, fell de neste 25 m, strikk 9

inn en ny MM, osv... til alle m er strikket og inndelt).

m til MM, Strikk til MM, Strikk 10 m, fell de neste 25,

Strikk rundt i rillestrikk på settp eller kort rundp med

strikk 9 m til MM, strikk til omgangens start.

magic loop, samtidig som det økes 1 m på hver side
av MM slik: Strikk 1 r, 1 økn v, *Strikk til MM, 1

STROPPER

økn h, flytt MM, 1 r, 1 økn v*. Fra *-* ved de 3

Legg opp 70 nye m over de felte maskene slik:

neste MM, deretter siste økning: Strikk til MM, 1

*Strikk til de felte m, legg opp 70 nye m, strikk til de

økn h, flytt MM. (Det blir nå et hull i midten (under),

felte m, legg opp 70 nye m*. Strikk 3 omg rillestrikk,

som skal sys igjen til slutt. Dette for å lage en

fell av.

avlang fasong på vesken når økningene strikkes).
Øk slik hver 2. omg (= 8 m økt hver omg). Fortsett å

MONTERING

øk til du har økt 11 ganger = 136 m på p. Bytt til liten

Fest alle løse tråder og sy igjen hullet under vesken.

rundp 4 når du har nok masker. Strikk videre rundt i

Skyll, form og tørk flatt.

mønsterstrikk (la MM fortsatt være med), til arb måler

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.
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